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 اًمرمحـ اًمرطمٞمؿسمسؿ اهلل 

احلٛمد هلل وزم اًمّم٤محللم ، واًمٕم٤مىمب٦م ًمٚمٛمت٘ملم ، وٓ قمدوان إٓ 

ـْ سمٕمثف اهلل  قمغم اًمٔم٤معملم ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد َُم

شمريمٝمؿ اهلل دًمٞمال  ـْ ُمَ  -هداي٦م ًمٚمخٚمؼ أمجٕملم ، وقمغم آًمف اًمٖمر اعمٞم٤مُملم 

عمتِمٙمٙملم ، وضمٕمؾ سم٘مٚمقهبؿ اعم١مُمٜم٦م اعمٓمٛمئٜم٦م ىمٚمقب ا رَ ًمٚمح٤مئريـ ، وٟمقا 

ـْ  وارَض  –قمغم اعمسٚمٛملم  ٤مُمـحبتٝمؿ ومرًض  ؽ صح٤مسم٦م ٟمبٞم   اًمٚمٝمؿ قم

ٍمة ىم٤مُمقا سمقاضمبٝمؿ ذم ٟمُ  ـْ إيمرُملم ، إٟمّم٤مر ُمٜمٝمؿ واعمٝم٤مضمريـ ، ُمَ 

 ٝمجٝمؿ اًم٘مقيؿ إمم يقم اًمديـ.ـشمبٕمٝمؿ وؾم٤مر قمغم ٟم ـْ اًمديـ ، وُمَ 

 وسمٕمد.... 

أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل صغم ال ٟمزال ُمع ؾمٚمسٚم٦م أقمالم اًمس٤مدة وم

ي اًمذيـ يٜمتٝمل ٟمسبٝمؿ إمم اإلُم٤مم قِ ٚمَ آل أيب قمَ  ـْ ُمِ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

قا ٓمٜمُ ىمَ  ـْ ٛمَ ـُموضمٝمف ،  اهللُ مَ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمرا 

شمذيمرة ًمٜمٗمز ،  هذه اًمسٚمس٦م ٛمعِ ـضَم  ـْ وىمّمدي ُمِ  طمرضُمقت ،

ـْ  ةً بٍَم وشمَ  سمسٚمقيمٝمؿ وُمٜمٝمجٝمؿ ،  مل ي٘متدِ  عمـ يٜمتٛمل ٕوًمئؽ اًمٕمٔمامء مم
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يب  يسٚمَؽ  حبتٝمؿ ، وأنْ ـُمَ  دَق يرزىمٜمل ِص   اعمقمم اًمٙمريؿ أنْ ؾم٤مئاًل 

 .ين سمٛمٕمٞمتٝمؿ ، آُملم اًمٚمٝمؿ آُملمحنُمَ ـيَ  ـمري٘متٝمؿ ، وأنْ 

قمنمة وىمد ضم٤مءت هذه اًمسٚمسٚم٦م ذم ُمرطمٚمتٝم٤م إومم ذم 

 : هؿؤ٤مـؿمٛمٚم٧م إقمالم أشمٞم٦م أؾمٛم أقمداد

 ٛمٝم٤مضمر.ـدٟم٤م أمحد اًمـداهلل اسمـ ؾمٞمـاإلُم٤مم قمبٞم -0

 ؾ.ـٛمَ ـص٤مطم٥م ؾُم سمـ قمبٞمداهلل اإلُم٤مم قمٚمقي  -5

 ٦م.ـٕمـــقُمــقمم اًمّمـد ُمــٛمــحـ٤مم ُمـاإلُم -9

 ؿ.ــســع ىمَ ـ٤مًمـقي ظمـٚمـ٤مم قمكم سمـ قمـاإلُم -4

 ٤مط.ــــرسمـ٤مطم٥م ُمِ ـد صــٛمــحـ٤مم ُمُ ـاإلُم -2

 اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم حمٛمد سمـ قمكم سم٤مقمٚمقي. -0

 ٚم٦م.ـقمم اًمدويـــد ُمـٛمـــحـ٤مم ُمـــــاإلُم -8

 ٤مف.ـ٘مــســ اًمــٛمـــداًمرطمـــ٤مم قمبـاإلُم -0

 ران.ـٙمـــــٙمر اًمســــل سمـ٤مم أسمــــــاإلُم -3

 اإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران. -01



 ( 7) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر  -وًمٜمبدأ قمغم سمريم٦م اهلل ذم شمرمج٦م 

ٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل ـستهذه اًمسٚمسٚم٦م ، وم٠مىمقل ُمُ  ـْ اًمٕم٤مذ ُمِ وهق  –اًمسٙمران 

 تقيمال قمٚمٞمف :وُمُ 

 
  : َٔؽثَّفغ اهلل تّ  انشٍد ػهً اؼى

٤مف هق اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران اسمـ قمبداًمرمحـ اًمس٘ما 

اسمـ حمٛمد ُمقمم اًمدويٚم٦م اسمـ قمكم ُمقمم اًمدرك اسمـ قمٚمقي اًمٖمٞمقر اسمـ 

م حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد ص٤مطم٥م ُمرسم٤مط اسمـ قمكم ظم٤مًمع  اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدا

ـ سماعمبتٙمر اىمسؿ اسمـ قمٚمقي سمـ حمٛمد ص٤مطم٥م اًمّمقُمٕم٦م اسمـ قمٚمقي 

 سمـ حمٛمدًمروُمل اامم اهلل أمحد سمـ قمٞمسك إاهلل اسمـ اعمٝم٤مضمر قمبٞمد

 اسمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اسمـ حمٛمد اًمب٤مىمر اسمـ يِض رَ سمـ قمكم اًمٕمُ ا اًمٜم٘مٞم٥م

اسمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم  يمرسمالء قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ اسمـ احلسلم ؿمٝمٞمد

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ووم٤مـمٛم٦م اًمزهراء اًمبتقل اسمٜم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف ا

 .وآًمف وؾمٚمؿ
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ٗمٞمٗم٦م ُمريؿ سمٜم٧م أمحد ـأُمف هل اًمّم٤محل٦م اًمٕم كٍُرّ :ّٔ ـأي

اإلُم٤مم هي٤م )يم٤من ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر اعمحْم٤مر ي٘مقل ًمقًمدَ ، و (0)ٞمدؿَم سم٤مرُ 

٤م ، ـقمٚمٞمٜم٤م سمسب٥م أُمٙمٛم زايدٌ  ٤م ِسٌ ـُمٕمٙمٛم: اًمٕمٞمدروس واًمِمٞمخ قمكم( 

 قمكم سم٘مقًمف :اًمِمٞمخ  سمـاقمبداًمرمحـ اًمسٞمد ىمد وصٗمٝم٤م طمٗمٞمده٤م و

سـ واًمقرع واًمّمؼم واًمتقاضع وطُم يم٤مُمٚم٦م اًمزهد ، )اُمرأة ص٤محل٦م 

ـ   زًم٦م ١مصمر اًمٕمُ ُم٦م اًمٕمب٤مدة ، ؿمديدة اعمج٤مهدة ، شمُ يمر ، ُمالزِ ، يمثػمة اًمذ   اًمٔم

 .(5) قع ، قمديٛم٦م اًمٗمْمقل(قل ، قمٔمٞمٛم٦م اخلُِم واخلٛمُ 

ُيٙمٜمك سم٤مسمٜمتف ىمد ، واحلسـ ُٕمرف سم٠ميب ، وم ٦م اًمِمٞمخ قمكمأُم٤م قمـ يمٜمٞم

آسم٤مئٜم٤م  ـْ ُمِ  ؾمٛمٕمٜم٤م ذًمؽ قمـ يمثػمٍ ٤م ـ، يمٛمحبتف ودًٓمف هل٤م ـ؛ ًمٙمثرة ُمَ ٦م ـٝمٞما ـُسم

، وعمٙم٤مٟم٦م اسمٜمتف اختذ هل٤م ُمقىمًٕم٤م ظم٤مًص٤م سمٛمسجده وذًمؽ ذم  ٜم٤م٤مظموأؿمٞم

 .اًمّمػ إظمػم ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمبحري ، واعمٙم٤من ُمٕمروف وُمِمٝمقر اًمٞمقم

                                                           

يم٤من ُمٕمرووًم٤م سم٤مًمّمالح واإلٟمٗم٤مق ذم ؾمبٞمؾ اهلل ، وىمد سمٜمك مخس٦م  اًمِمٞمخ أمحد سم٤مرؿمٞمد( (0

٤موم٦م اخِلٚمٞمػ. اٟمٔمر شمرمجتف ذم همرر  اًمبٝم٤مء ُمس٤مضمد ُمٜمٝم٤م ُمسجده اعمِمٝمقر سمؽميؿ ذم طَم 

قي )  .(518اًمْما

 .(4أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (5
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 :ٔصالحّ َفغ اهلل تّ انثشاضج تٕالزج انشٍد ػهً 
اًمّم٤محل٦م ُمريؿ سمٜم٧م  -يم٤مٟم٧م واًمدة اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمٕمٚمقُمف 

ىم٤مل ، ٧م إدسم٤مر ٤م وًما ـذات ًمٞمٚم٦م ، ومٚمٛما  هقمٜمد واًمد -أمحد سم٤مرؿمٞمد 

قًمف : )محٚم٧م ُمريؿ سمٜم٧م أمحد سم٤مرؿمٞمد طَم  ـْ ٛمَ ـٟم٤م أسمقسمٙمر اًمسٙمران ًمِ ؾمٞمدُ 

ضم٤مُمٍع سملم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر واًمب٤مـمـ ًمٙمٜمف ُمستقر ، ، سمقًمٍد ص٤مًمح يمبػم 

 .(0)أواٟمف( ٔمٝمر ومٞمف ىمبَؾ وقمالُم٦م ذًمؽ أنا اًمِمٞم٥م يَ 
وم٘م٤مل ًمٞمٚم٦م وٓدة اًمِمٞمخ  أُم٤م ضمده ؾمٞمدٟم٤م قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف

ٕمٚمؿ أطمٌد يَ  قذم ، وذًمؽ ىمبؾ أنْ قمكم : ضم٤مء ًمقًمدي أيب سمٙمر وًمد ُص 

 .(5)اًمٜم٤مس سمقٓدشمف ـَ ُمِ 

سمٛمديٜم٦م شمريؿ ٟمٗمع اهلل سمف د اًمِمٞمخ قمكم ـوًم ٔذؽًٍرّ :ٔالزذّ 

ـ طمٞم٤مة ضمده اإلُم٤مم قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف ٤م أدرك ُمِ ـ، ومٛمَ  هـ000ؾمٜم٦م 

قذم ، وشمُ هـ 003قذم ؾمٜم٦م شمُ  اإلُم٤مم اًمس٘م٤مف ؛ ٕنا  واطمدةً  ٜم٦مً ؾَم  إٓ

وم٘مد يم٤مٟم٧م ؛  واًمده اإلُم٤مم أسمقسمٙمر اًمسٙمران وهق اسمـ صمالث ؾمٜمقات

                                                           

 .(2أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (0

 .(510ذح اًمٕمٞمٜمٞم٦م )( (5
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وىمد ضم٤مءت اًمبِم٤مرة سمقٓدشمف ٕسمٞمف ويم٤من قمٜمده  ، (0)هـ050ؾمٜم٦م  ووم٤مشمف

- (5)وقمٛمره يقُمئذ ؾمبع ؾمٜمقات -ه إيمؼم قمبداهلل اًمٕمٞمدروس قأظم

 (9).كمٌ ٚمٞم٤ًّم ، وم٘م٤مل : ٟمٕمؿ ، اؾمٛمف قمَ قمَ  فِ ٛما ؾَم ، وم٘م٤مل ٕسمٞمف : ي٤م أسم٧م 

: يالطمظ اًمسٚمقك اًمؽمسمقي اًمراىمل اًمذي شمٕم٤مُمؾ سمف  ذُثٍّ ذطتٕي

أوًمئؽ اًمرضم٤مل اعمرسمقن ُمع أوٓدهؿ ، ومٚمق اىمؽمح اًمٞمقم ـمٗمؾ صٖمػم 

٤م أؾمٙمتف أهٚمف ىم٤مئٚملم : ٓ شمتدظمؾ ـهلؿ ، رسمٛم قمغم أهٚمف اؾمًٛمـ٤م عمقًمقدٍ 

ن إوٓد ، يٕمٜمٞمؽ وم٤مًمتسٛمٞم٦م ُِمـ ؿم٠من اًمٙمب٤مر وًمٞمس ُِمـ ؿم٠م ٤م ٓـومٞمٛم

 فِ ٜم  سمٙمر اًمسٙمران شمٕم٤مُمؾ ُمع وًمده ُمع صٖمر ؾِم  ًمٙمـ ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم أسمق

٘مؽمطمف ؛ ًمٞمٕمٚمٛمف اعمِم٤مريم٦م ذم احلٞم٤مة ُم٤م دام ُمُ  َؾ بِ سم٤مطمؽمام ُم٘مؽمطمف سمؾ ىمَ 

 قومً٘م٤م. ٤م وُمُ ٤مئبً ٘مؽمطمف َص ُمُ 

 فِ ح٧م رقم٤مي٦م قمٛم  ـشماًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف ٟمِم٠م : ٌح ؼطَشأذّ األ

وىمد أدرك اًمِمٞمخ ، ؛ ًمقوم٤مة واًمده وهق صٖمػم  ٛمحْم٤مرـاإلُم٤مم قمٛمر اًم

ؾمٞمدٟم٤م  وم٘مد شمقذمؾمٜم٦م ؛  ةاعمحْم٤مر مخس قمنمقمٛمر طمٞم٤مة قمٛمف  ـْ قمكم ُمِ 

                                                           

 .(013شمقذم اإلُم٤مم أيب سمٙمر اًمسٙمران يقم إطمد ًمثامن ُمـ رُمْم٤من. اجلقهر اًمِمٗم٤مف ) ((0

قي )( (5  .(518همرر  اًمبٝم٤مء اًمْما

 .(2أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (9
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رقم٤مي٦م  ح٧َم ـهـ ، يمام ٟمِم٠م اًمِمٞمخ قمكم شم099قمٛمر اًمـٛمحْم٤مر ؾمٜم٦م 

 أظمٞمف اإلُم٤مم قمبداهلل اًمٕمٞمدروس. ـْ يمريٛم٦م ُمِ 

ـْ : َشأذّ انؼهًٍح  ومٙم٤من اًمِمٞمخ قمكم ىمد  ، ٟمِم٠مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م أُم٤م قم

 وم٘مرأ ؛ ، صمؿ أيم٥ما قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ هِ رِ ٖمِ طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ِص 

َؿ اًم٘مرآن  ٘مراءة اًمِمٞمخلم شمالوشمف سمجقيده طمتك أطمٙمؿ ـشماًمٙمريؿ وشمٕمٚما

ىمرأ ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل طمتك طمٗمظ و ، وٟم٤مومعاًمبٍمي أيب قمٛمرو 

 .يمت٤مب )احل٤موي اًمّمٖمػم ًمٚم٘مزويٜمل(

 اهلل ٛم٦مُ ـرطم قمٚمٞمفِ اًمِمٞمخ قمكم  مل يٙمتِػ  : انؼهى ضحهرّ يف طهة

، سمؾ رطمؾ  سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم سمٚمده شمريؿ وقمغم أيدي ؿمٞمقظمف إوم٤مضؾ

ٝم٤م أرسمع ـطمٞم٨م أىم٤مم سم ، حر وهمٞمؾ سم٤موزيرذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم اًمِم  

ّمقًص٤م اًمٗم٘مٝم٤مء آل ظُم  ج٤مًمس٦م أهٚمفـؾمٜمقات ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وُمُ 

 قمدن وزسمٞمد.، صمؿ رطمؾ إمم  (0)سم٤مهراوة

                                                           

هـ( واًمٗم٘مٞمف 044ُمـ قمٚمامء هذه إسة اعمب٤مريم٦م اًمٗم٘مٞمف قمبداهلل سمـ أمحد سم٤مهراوة )ت ( (0

هـ( 022ـ( واًمٗم٘مٞمف قمبداهلل سمـ أمحد سم٤مهراوة )ت ه040حمٛمد سمـ أمحد سم٤مهراوة )ت 

هـ(. اٟمٔمر 009هـ( واًمٗم٘مٞمف قمقض سم٤مهراوة )ت 003واًمٗم٘مٞمف طمسلم سم٤مهراوة )ت 

 .(409-0/412ضمٝمقد وم٘مٝم٤مء طمرضُمقت ذم ظمدُم٦م اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل )



 ( 02) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

إمم اهلل قمٚمٞمف  رمح٦مُ رطمؾ اًمِمٞمخ قمكم  إىل احلطيني :ضحهرّ 

وزي٤مرة ىمؼم  –احل٩م واًمٕمٛمرة  –ٙملم ُس ٕداء اًمٜم  ؛  اًمنميٗملماحلرُملم 

،  هـ043ضمده اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وذًمؽ ؾمٜم٦م 

ـْ  وًم٘مد اًمت٘مك ذم رطمٚمتف هذه سمجٛمٚم٦مٍ   .٤مء قمٍمهـقمٚمٛم ُِم

م ُمٕمٜم٤م أنا اًمِمٞمخ قمكم  : انشٍد ػهً شٍٕخ دا ىمد ضَم سمف اهلل  ٟمٗمعشم٘مدا

 :٤مء اًمٖمٜما  شمريؿسمٚمده أؿمٝمر ؿمٞمقظمف ذم  ـْ ، ومٛمِ  صٖمره ـْ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمِ 

هق  : ْـ(845 خ) انؽٍس اجلهٍم زلًس تٍ حؽٍ مجم انهٍم -0

واًمِمٝمػم سمجٛمؾ اًمٚمٞمؾ اسمـ طمسـ ، ٦م ٞمبَ اًمسٞمد حمٛمد اعمٚم٘م٥م سم٤مًمِما 

م ، ًمف اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدا ؾمٞمدٟم٤م اعمٕمٚم ؿ اسمـ حمٛمد أؾمد اهلل اسمـ قمكم اسمـ 

٤مد ؿمٞمقخ يمثر ُمٜمٝمؿ واًمده وقمٛمف أمحد واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سم٤مقمبا 

ٞمب٦م ًمثالث شمقذم اًمسٞمد حمٛمد اًمِما  واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ طمٙمؿ سم٤مىمِمػم.

  (0).امئ٦مسم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وصمامٟم ةقمنم

 ُمٜمٝم٤م :، حَم ـ٤م ٓ شمُ يمتبً قمكم  اًمِمٞمُخ  فىمرأ قمٚمٞمىمد و

 ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ.  

                                                           

 .(304 - 5/309قم٘مد اًمٞمقاىمٞم٧م اجلقهري٦م )( (0



 ( 03) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

  اًمبخ٤مرياإلُم٤مم صحٞمح 

  ُمسٚمؿ.اإلُم٤مم صحٞمح 

 إذيم٤مر وري٤مض اًمّم٤محللم ًمٚمٜمقوي. يمت٤مسم٤م 

 ٛمٖمٗمرة ًمٚمرداد.ـُمقضمب٤مت اًمرمح٦م وقمزائؿ اًم 

 ريب.ــــ اًمٕمــ٦م ٓسمـــقطم٤مت اعمٙمٞمــاًمٗمتـ 

  إمم ضمٜم٦م رب اًمٕم٤معملم ًمٚمٖمزازم اًمٕم٤مسمديـُمٜمٝم٤مج. 

  شمٗمسػم اًمقاطمدي. 

 شمٗمسػم اسمـ قمٓمٞم٦م. 

ـْ يمت٥م اًمرىم٤مئؼ.قمٚمٞمف حَم ُم٤م ىمرأه ـُوٓ يٙم٤مد ي  (0) ُِم

 : ْـ(868)خ  ػٍسٌس يٕىلانؽٍس اجلهٍم زلًس تٍ ػهً  -5

( ذيمره اإلُم٤مم احلداد ذم قمٞمٜمٞمتف سم٘مقًمف : )وٟمزيؾ قمٞمديد اًمٗم٘مٞمف إورع

سمـ اوهق اًمسٞمد اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبداهلل 

أمحد سمـ قمبداًمرمحـ اسمـ قمؿ اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم ، وُمـ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف 

اإلُم٤مم قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ طمٙمؿ سم٤مىمِمػم واًمٗم٘مٞمف 

                                                           

 .(0أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (0



 ( 04) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ومْمؾ ، وُمـ أؿمٝمر شمالُمٞمذه اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر واسمـ  ٤مقمبداهلل سم

 .ًمٕمدينسمٙمر ا قأظمٞمف ؾمٞمدٟم٤م أسم

وًم٘مد سمٜمك اًمسٞمد حمٛمد سمـ قمكم ُمقمم قمٞمديد سمٞمت٤م وُمسجدا صٖمػميـ 

ُم٤م يٓمٚمع ُمٜمٝمام إٓ ًمّمالة اجلٛمٕم٦م أو ؛ ًمٞمٕمتزل قمـ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ، سمٕمٞمديد 

زي٤مرة أطمد ُمـ أهؾ اخلػم واًمّمالح ، ويم٤من راشمبف صمالصم٦م آٓف ُمـ ؾمقرة 

 .(0)اإلظمالص سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء

 اًمتقؾمع اًمٕمٛمراين إًمٞمفصقرة ُمسجد ُمقمم قمٞمديد ىمبؾ وصقل 

                                                           

 .(510 - 512اًمٕمٞمٜمٞم٦م )ذح ( (0



 ( 05) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ح )خ  -9
َ
سح
ُ
يم٤من ُيٕمرف   : ْـ(857انشٍد انصاحل ؼؼس تٍ ػهً ي

ـ اإلُم٤مم قميمب٤مر اًمٕمٚمامء وإوًمٞم٤مء ، وىمد أظمذ ُمـ سم٤مًمسقيٜمل وهق 

قمغم اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ اسمـ ؾمٞمدٟم٤م  قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف ، وأيمثر ُم٘مروءاشمف

قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف ، ويم٤من ُمٕمرووًم٤م سمِمدة ورقمف ذم ُم٠ميمٚمف ، شمقذم 

 . (0)هـ028ذم اًمت٤مؾمع ُمـ ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م سمؽميؿ رمحف اهلل 

وىمرأ قمٚمٞمف اًمِمٞمُخ قمكم يمثػًما ُمـ اًمٙمت٥م ، طمٞم٨م ٓزُمف ـمقيال 

 ويٛمٙمـ سد شمٚمؽ اًمٙمت٥م قمغم اًمٜمحق أيت :

 ٖمزازم )ُمرشملم(.إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ًمإلُم٤مم اًم 

 .)ري٤مض اًمّم٤محللم ًمٚمح٤مومظ اًمٜمقوي )ُمرشملم 

  ، ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٤مسمديـ إمم ضَمٜم٦م رب اًمٕم٤معملم ، وسمداي٦م اهلداي٦م

 مجٞمٕمٝم٤م ًمٚمٖمزازم.، وإرسمٕملم إصؾ واعم٘مّمد إؾمٜمك 

 ٚمِمٞمخ قمبداًمٙمريؿ سمـ هقازن اًم٘مِمػميًم اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م. 

 .قمقارف اعمٕم٤مرف ، وأقمالم اهلدى ًمٚمسٝمروردي 

  اًمـٛمٕمروم٦م ًمٚمٛمح٤مؾمبل.يمت٤مب 

                                                           

 .(594)شم٤مريخ ؿمٜمبؾ ( (0



 ( 06) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

  روض اًمري٤مطملم ، واعم٤مئتلم ، وٟمنم اعمح٤مؾمـ ، وذح

 أؾمامء اهلل احلسٜمك ، واإلرؿم٤مد يمٚمٝم٤م ًمٚمٞم٤مومٕمل.

 (0)يمت٤مب شمـحٗم٦م اعمتٕمبد . 

 : سم٤مًمِمحر وهمٞمؾ سم٤موزير اًمِمٞمخ قمكم أؿمٝمر ؿمٞمقخ ـْ وُمِ          

 زجُ : وًمد سم٤مًمٕمَ  ْـ(886)خ  شريقانشٍد انفقٍّ زلًس تٍ أمحس تا -4

، صمؿ ارحتؾ إمم هـ 052مخس وقمنميـ وصمامٟمامئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ سمٚمدة ىمسؿ 

أظمذ قمٜمف اًمِمٞمخ قمكم وًم٘مد  عمقاصٚم٦م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ، وهمٞمؾ سم٤موزير شمريؿ

٤مئ٦م ـؾم٧م وصمامٟملم وصمامٟمٛم قذم ؾمٜم٦مـشم،  أصمٜم٤مء وضمقده سمٖمٞمؾ سم٤موزير

 (5).وهق ُمـ ُمِم٤مهػم ؿمٕمراء طمرضُمقت، هـ000

ذم  (9)ه: وًمد سمحقر تأظٌطانشٍد انفقٍّ ػثساهلل تٍ ػثسانطمحٍ  -5

قمغم واًمده  ًمث٤مُمـ اهلجري ، وسمدأ دراؾمتف سمحقرهأواظمر اًم٘مرن ا

صمؿ رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم اًمٞمٛمـ واحلرُملم ، وُمـ ، وأقمامُمف 

ووم٘مٞمف اعمديٜم٦م ، ُمِم٤مهػم ؿمٞمقظمف : اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ أؾمٕمد اًمٞم٤مومٕمل 

                                                           

 .(510-511ذح اًمٕمٞمٜمٞم٦م )( (0

 .(30-0/31شم٤مريخ اًمِمٕمراء احلرضُمٞملم )( (5

 .(498إدام اًم٘مقت )ه٤مُمش ه : ُمديٜم٦م ُمِمٝمقرة سمقادي اًمٕملم . ُيٜمٔمر قرَ طُم  ((9



 ( 07) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

صمٝم٤م أسمقسمٙمر اعمراهمل ، وشم٤مج اًمديـ اًمسبٙمل ، واجلالل حد  ـوُمُ 

اًمبٚم٘مٞمٜمل واجلالل إؾمٜمقي ، وشم٘مل اًمديـ احلّمٜمل ، وُمـ أؿمٝمر 

 (0).ه اًمِمٞمخ قمكمقشمالُمٞمذه اًمسٞمد قمبداهلل سمـ أيب سمٙمر اًمٕمٞمدروس وأظم

: ْـ(888)خ  تافضمتٍ ػثساهلل تٍ فضم أمحس تٍ زلًس انشٍد  -0

وٟمِم٠م ذم أسة قمٚمٛمٞم٦م ُمٕمرووم٦م سم٤مًمٗمْمؾ ؛ وم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ  وًمد سمؽميؿ

واًمده ودرس قمغم يد قمٛمف اًمِمٞمخ ومْمؾ سمـ قمبداهلل سم٤مومْمؾ ، يمام 

شمتٚمٛمذ قمغم يديف اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم قمبداهلل اًمٕمٞمدروس واًمِمٞمخ 

 قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد اخلٓمٞم٥م.

 .وىمد ىمرأ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ قمكم ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ذم   ذيمره: ( ْـ875انشٍد انؼاليح إتطاٍْى تٍ زلًس تاْطيع )خ  -8

 صمؿ ذيمر شم٤مريخ ووم٤مشمف.، ٤م قم٤مًمـاًم ورقًم٤م وم٘مٞمٝمً يم٤من ٟمف وم٘م٤مل : إ (5)شم٤مريخ ؿمٜمبؾ

 .انشٍد انفقٍّ زلًس تٍ ػهً تاػسٌهح -0

 : دنـقمٛمديٜم٦م سمقمكم سمـ أيب سمٙمر اًمِمٞمخ  أؿمٝمر ؿمٞمقخ ـْ وُمِ 

                                                           

 .(001 - 023اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م ذم اًمت٤مريخ احلرضُمل )( (0

 (542شم٤مريخ ؿمٜمبؾ )( (5



 ( 08) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

: يم٤من ُمـ  ْـ(838)خ  يؽؼٕز تٍ ؼؼس تاشكٍمانشٍد انؼاليح  -3

اًم٘مْم٤مء ، ُمذيمقر ذم  ٤مء اعمؼمزيـ ذم اًمٗم٘مف ، وًم٘مد شمقممـٕمٚمٛمٚم٦م اًمضُم 

 (0).أقمالم اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م ذم اًمت٤مريخ احلرضُمل

هى -01
ْ
ـؼ
َ
 .انشٍد انفقٍّ ت

ـْ   : ؿمٞمقظمف سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة وُِم

وًمد ذم رضم٥م  : انشٍد انؼاليح ظٌٍ انسٌٍ أتٕتكط انؼثًاًَ -00

ٚمٜمقوي ًم رسمٕملمإوٟمِم٠م ومحٗمظ اًم٘مرآن و، سم٤معمديٜم٦م  هـ002ؾمٜم٦م 

. وىمرأ قمغم أسمٞمف اًمبخ٤مري واًمِمٗم٤م سمؾ ؾمٛمع قمغم ضمده أؿمٞم٤مء،  وُمٜمٝم٤مضمف

وطمرض ، اًم٘م٤ميض قمبد اًم٘م٤مدر احلٜمبكم وُمـ ؿمٞمقظمف اًمسخ٤موي و

وظمٚمػ واًمده ذم اًم٘مراءة ، دروس اًمنمف اًمسٜمب٤مـمل ذم اًمٕمرسمٞم٦م 

د وهق ذيمل ومٝمؿ فمريػ ُمتقدىم٤مل اًمسخ٤موي : )،  سم٤مًمروض٦م اًمٜمبقي٦م

ًمف ُمٞمؾ إمم اإلـمٕم٤مم ُمع زائد صٗم٤مء وٟمٖمٛم٦م ـمري٦م ، زائد احلِمٛم٦م واًمت٠مٟمؼ 

 .(5)(وحم٤مؾمـ

                                                           

 (.261) اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م ذم اًمت٤مريخ احلرضُمل( (0

 .(4/410اًمْمقء اًمالُمع )( (5



 ( 09) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 ذم اعمسجد اًمٜمبقي )صحٞمح اًمبخ٤مري(.اًمِمٞمخ قمكم وىمد ىمرأ قمٚمٞمف 

رمح٦م اهلل  ٚمُؿ اًمِمٞمخ قمكمعم٤م اؿمتٝمر قمِ  : انشٍد ػهً ذاليٍص

وذم ـمٚمٞمٕم٦م ،  فٕمٞمٜمِ ُمَ  ـْ ؛ ًمٞمٜمٝمٚمقا ُمِ  أىمبَؾ قمٚمٞمف ـمالب اًمٕمٚمؿقمٚمٞمف 

 وقمٚمقي )قمبداًمرمحـ وحمٛمد وقمٛمر وقمبداهلل ه اًمسبٕم٦مشمالُمٞمذه أوٓدُ 

ـْ ـضم ـْ وُمِ  (0)(وطمسـ وأسمقسمٙمر  : شمتٚمٛمذ قمغم يديفٛمٚم٦م َُم

  ْـ(889)خ  انؽٍس اجلهٍم ػًط تٍ ػثسانطمحٍ صاحة احلًطاء -0
وًمد سمؽميؿ وأظمذ قمـ قمٚمامئٝم٤م وقمـ قمٚمامء اًمِمحر وقمدن وحل٩م  

اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ ذم ُمٜم٤مىم٥م )ومتح اعمٓمبققم٦م ف ـوقمٚمامء ُمٙم٦م وُمـ ُم١مًمٗم٤مشم

 .(5)قمبداهلل اًمٕمٞمدروس اسمـ أيب سمٙمر سمـ قمبداًمرمحـ(

سمـ اًمقضمٞمف احلرضُمل اًمؽميٛمل اأسمق طمٗمص  ىم٤مل قمٜمف اًمسخ٤موي :

ُم٤مت ذم ًمٞمٚم٦م  ، ٕمرف يم٠مؾمالومف أسم٤م قمٚمقيذيػ قمٚمقي يُ  ، اًمِم٤مومٕمل

رُمْم٤من ؾمٜم٦م شمسع وصمامٟملم سمتٕمز قمـ ُمـ ؿمٝمر س٤مدس قمنم اًماًمسب٧م 

ُم٘مبقل قمٜمد ، وهق رضمؾ يمبػم اًم٘مدر  (مخس وأرسمٕملم ؾمٜم٦م)ٟمحق 

وًمف سمسٚمٓم٤من اًمٞمٛمـ قمبداًمقه٤مب سمـ ـم٤مهر ، اًمٕمقام وأيمثر اخلقاص 

                                                           

 .ؾمٞم٠ميت اًمتٕمريػ سم٠موٓده أصمٜم٤مء اًمٙمالم قمغم أسشمف( (0

 (.50-51) إقمالم اًمٓم٤مًم٥م اًمٜمبٞمف سمٌمء ُمـ ُمٜم٤مىم٥م سمٕمض أومذاذ اًمس٤مدة آل سمٚمٗم٘مٞمف( (5



 ( 21) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

سم٘مري٦م احلٛمراء ُمـ وادي  ٤مـ٘مٞمٛمً ويم٤من ُمُ ، زي٤مدة اظمتّم٤مص وؾمامع ىمقل 

وطمّمؾ ٕهؾ هذه اجلٝم٦م سمف ٟمٗمع ، ُم٤مت  إمم أنْ  هـ000حل٩م ُمـ ؾمٜم٦م 

؛ و اعمٗمسديـ واٟمدومع سمسب٥م إىم٤مُمتف ومٞمٝمؿ ذور يمثػمة ُمـ اًمبد، قمٔمٞمؿ 

 .(0)ٓطمؽماُمٝمؿ ًمف وىمبقهلؿ ًمٙمالُمف

 (:ْـ984)خ  انؽٍس اجلهٍم أتٕتكط انؼسًَ اتٍ ػثساهلل انؼٍسضٔغ -5
وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمسٞمد اجلٚمٞمؾ هـ 020ؾمٜم٦م وًمد سمؽميؿ 

ب ، وٟمِم٠م ذم طمجر واًمده وىمرأ قمٚمٞمف )سمداي٦م حدَ حمٛمد سمـ قمكم سم٤مضَم 

 .اهلداي٦م ًمٚمٖمزازم(

ٝم٤م : ـرا ُمـ اًمٙمت٥م ُمٜمـيمام شمتٚمٛمذ قمغم اًمِمٞمخ قمكم وىمرأ قمٚمٞمف يمثٞم  

إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ًمٚمٖمزازم ، وقمقارف اعمٕم٤مرف ًمٚمسٝمروردي ، 

؛ ويم٤من ُمث٤مٓ ذم يمرم اًمْمٞم٤موم٦م ورؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي ، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم قمدن 

 ٕمدنشمقذم سمطمتك إٟمف ًمٞمذسمح يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم رُمْم٤من صمالصملم يمبًِم٤م ، 

ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة ًمٞمٚم٦م اًمثالصم٤مء ٕرسمع قمنمَة ظمٚم٧م ُمـ ؿمقال 

ومال شمٙم٤مد شمذيمر قمدن إٓ ، وهق ُمـ ُمِم٤مهػم قمٚمامء قمدن  (5)وشمسٕمامئ٦م

                                                           

 (.425( واٟمٔمر شمرمجتف ذم همرر اًمبٝم٤مء اًمْمقي )9/039اًمْمقء اًمالُمع )( (0

 (.88( واًمٜمقر اًمس٤مومر )0101 - 5/0124قم٘مد اًمٞمقاىمٞم٧م اجلقهري٦م )( (5



 ( 20) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 اوُيذيمر اإلُم٤مم أسمقسمٙمر اًمٕمدين رمحف اهلل ، وىمد سمٜمك سمٕمدن ُمسجدً 

ٜمل ار قمدن ، وىمد سمُ هب٤م ، وقمغم ىمؼمه ىمب٦م ُمِمٝمقرة يزوره٤م زوا  اُمِمٝمقرً 

 ىم٤مم سمت٠مؾمٞمسف ؿمٞمخٜم٤م اًمسٞمد أسمقسمٙمر قمٚمٛمٌل  رسم٤مطٌ ١مظمًرا إمم ضمقاره ُمُ 

 اًمٕمدين اسمـ احلبٞم٥م قمكم اعمِمٝمقر طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه. 

 

 

صىرج نشٍخىا انحثٍة أتً تكز ته عهً انمشهىر داخم مسجذ اإلماو 

 أتً تكز انعذوً وحىنه كىكثح مه طالب رتاط انعٍذروس

  



 ( 22) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 وًمد سمؽميؿ:  ْـ(987انؽٍس زلًس تٍ ػثسانطمحٍ األؼقغ )خ  -3

وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ، واحل٤موي ًمٚم٘مزويٜمل ، وُمٜمٔمقُم٦م اًمؼمُم٤موي ذم 

إصقل ، وأًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ، ودرس قمٚمقم اًمنميٕم٦م واًمٚمٖم٦م قمغم 

 .اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سم٤مومْمؾ

، قمٚمقم اًمديـ إطمٞم٤مء ُمٜمٝم٤م )، ٤م تبً ىمرأ قمغم ؿمٞمخف اًمِمٞمخ قمكم يمُ وىمد 

؛ خ قمكم ـوقمقارف اعمٕم٤مرف( وًم٘مد ُمدطمف اًمِمٞم، وىمقت اًم٘مٚمقب 

سم٘مقًمف : )إنا اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ جقدة أؾمٚمقسمف ذم اًمتدريس ـًم

 .(0) حٛمػم(ـف اًمُيٗم٘م  

وًمد :  (ْـ989انؽٍس ادلؤضخ أمحس تٍ ػثساهلل تٍ ػهٕي شُثم )خ  -4

وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ صٖمره ، هـ 085ؾمٜم٦م 

 ورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ يمثػًما ، وهق ُم١مًمػ يمت٤مب )شم٤مريخ ؿمٜمبؾ(

 هـ.351شمقذم رمحف اهلل ؾمٜم٦م 

 : ْـ(993)خ  خطفٍم انسٔػًُتازلًس تٍ أمحس  طتاًَانشٍد ان -2

وًمد يقم آصمٜملم صم٤مين قمنم رسمٞمـع إول ؾمٜم٦م قمنميـ سمٕمد اًمثامٟمامئ٦م ، 

                                                           

 (.5/000)اعمنمع اًمروي ( (0



 ( 23) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ف ـهمٚم٥م قمٚمٞمف اًمتّمقف طمتك ص٤مر ُمـ يمب٤مر رضم٤مًمف ، وطُمٙمل قمٜمف أٟم

اًمِمٞمـخ ىم٤مل : مل أصح٥م ُمع يمثرة ُمـ صحبتف ُمـ اًمٕم٤مروملم سم٤مهلل ُمث٤مل 

قمكم سمـ أيب سمٙمر ، ومالزُمتف أرسمٕم٦م أؿمٝمر قمغم أن يـ٘مقل زم : )أٟم٧م ُمٜم٤م 

٤من ـٛمٚم٤م ىم٤مل ذًمؽ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمسـيمٛم أهؾ اًمبٞم٧م(

، ومٚمؿ ُُيبٜمل إمم ذًمؽ ، ومٚمام أحلح٧ُم قمٚمٞمف ،  (0)اًمٗم٤مرد ريض اهلل قمٜمف

يـ حبتل ٕهؾ اًمبٞم٧م ىم٤مل : ي٤م وم٘مٞمف ، إنا اًمدـوحت٘مؼ صدق ودي وُمَ 

جٞمبؽ إمم ُم٘مّمقدك هذا إٓ اًمِمٞمخ أسمقسمٙمر سمـ ـاًمٜمّمٞمح٦م ، ٓ يُ 

صٖمره سمٕمد ُمقت أسمٞمف  ـْ قمبداهلل ؛ وم٢مٟمف اًم٘مٓم٥م اًمقارث ًمٚم٘مٓمبٞم٦م ُمِ 

ـُ  جٞمبؽ إمم ـُي ٟمٙمت٥م ًمؽ إًمٞمف أنْ  اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ أيب سمٙمر ، وٟمح

صمالث  ؾ ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦مـاًمِمٞمخ سم٤م ضمرومٞم ٤مةومويم٤مٟم٧م و ُمرادك.

                                                           

ذي اًميِمػم حلدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ )ؾَمٚمَٛمـ٤من ُِمٜما٤م أهؾ اًمبٞم٧م( ( (0

 .[0293أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ُمستدريمف سمرىمؿ ]



 ( 24) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 (0) رسم٦م اعمِم٤ميخ آل سم٤موزيرـسمٖمٞمؾ سم٤موزير ، ودومـ سمت ٤مئ٦م ًمٚمٝمجرةـوشمسٕمٛم

 .(5)هـ(315)ؾمٜم٦م ٛم١مرخ ؿمٜمبؾ ومػمى أنا شم٤مريخ ووم٤مشمف ـأُم٤م اًم

وًمد سمؽميؿ  : ْـ(993انشٍد انفقٍّ زلًس تٍ أمحس تافضم )خ  -0

ؾمٜم٦م أرسمٕملم وصمامٟمامئ٦م ، صمؿ ارحتؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم قمدن ، وأظمذ 

سم٤مؿمٙمٞمؾ وحمٛمد سمـ أمحد قمـ اإلُم٤مُملم اًمٗم٤مضٚملم حمٛمد سمـ ُمسٕمقد 

سم٤مطَمـِٛمٞمْش ، وي٘م٤مل ًمف اًمسٕمدي ؛ ٕٟمف يٜمتس٥م إمم ؾمٕمد اًمٕمِمػمة ، 

ِم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٤مًمبٜم٤من ، ويم٤من وضَمدا ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طمتك ص٤مر ممـ ي

ٛمد سم٤مومْمؾ وصدي٘مف اًمٗم٘مٞمف قمٗمٞمػ اًمديـ قمبداهلل سمـ أمحد اًمِمٞمخ حم

سم٤مخمرُم٦م قمٛمدة اًمٗمتقى ذم قمدن ، شمرضمؿ ًمف وًمده قمبداهلل ذم يمت٤مب 

 ست٘مؾ ، وًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م ُمٜمٝم٤م :ُم

 .ُمتـ اًمٕمدة واًمسالح( 5)                .ٟمقر إسمّم٤مر (0)

 ذح شمراضمؿ اًمبخ٤مري. (9)

                                                           

شم٤مريخ اًمِمحر وأظمب٤مر اًم٘مرن و (54 - 59اًمٜمقر اًمس٤مومر قمـ أظمب٤مر اًم٘مرن اًمٕم٤مذ )( (0

 .(53) اًمٕم٤مذ

 (.508)شم٤مريخ ؿمٜمبؾ ( (5



 ( 25) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

شمقذم اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مومْمؾ اًمسٕمدي اًمٕمدين يقم اًمسب٧م ظم٤مُمس 

ومرمحف اهلل رمح٦م إسمرار وأؾمٙمٜمف ،  (0)قمنم ؿمقال ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕمامئ٦م

  .ضمٜم٤مت دمري ُمـ حتتٝم٤م إهن٤مر

انشٍد انفاضم قاؼى تٍ زلًس تٍ ػثساهلل اتٍ انشٍد  -8
وًمد سمٕمدن ورطمؾ إمم طمرضُمقت :  ْـ(998)خ  ػثسانهطٍف انؼطاقً

وأظمذ هب٤م قمـ اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران ، يمام أظمذ سمٛمٙم٦م قمـ 

ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمبداهلل ذم شمرمجتف : )وىم٤مل  (5) احل٤مومظ اًمسخ٤موي

أظمذ  ،سمـ قمبداًمٚمٓمٞمػ اًمٕمراىمل إصؾ اًمٕمدين اًمِم٤مومٕمل اًمّمقذم ا

قمـ ضمده قمبد اهلل ويم٤من يٙمت٥م ُم٤م يّمدر قمٜمف ُمـ اعمراؾمالت 

واًمٖم٤مًم٥م ، ورسمام ٟمٔمؿ ، واًمِمٗم٤مقم٤مت وظمٓمف ضمٞمد وؾمجٕمف طمسـ 

،  قمٚمٞمف اًمّمالح سمحٞم٨م ي٘مّمد ًمإلصالح ُمع وضم٤مهتف وضمالًمتف

                                                           

 .(58 -54شم٤مريخ اًمٜمقر اًمس٤مومر قمـ أظمب٤مر اًم٘مرن اًمٕم٤مذ )( (0

 .(08ُم٤مم قمٛمر سمـ قمكم اًمس٘م٤مف )اإل( (5



 ( 26) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ر سم٤موم٘مٞمف ذم وىمد شمرضمؿ ًمف اعم١مرخ حمٛمد سمـ قمٛم (0)(ورث ذًمؽ قمـ أسمٞمف

 .(5)يمت٤مسمف )شم٤مريخ اًمِمحر وأظمب٤مر اًم٘مرن اًمٕم٤مذ(

وًمد : ْـ( 898)خ  زلًس تٍ ؼٓم تاقشريانٕيل انشٍد انفاضم  -0

وىمد طمٗمظ صمالصم٦م أرسم٤مع اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمِمػم سملم أسمقيـ يمريٛملم ، 

ٛمف قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد ـاًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم طمٞم٤مة واًمده صمؿ أشم

، وُمـ ؿمٞمقظمف سم٘مسؿ اًمسٞمد أمحد سمـ قمٚمقي سم٤مقمٚمقي ، يمام  سم٤مزي٤مد

ريؿ قمغم اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران وم٘مرأ قمٚمٞمف يمت٥م ـشمتٚمٛمذ سمت

اًمتّمقف ، وشمتٚمٛمذ قمغم يد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ سم٤مصٝمل 

وأضم٤مزه إضم٤مزة ؿم٤مُمٚم٦م ، وُمـ ؿمٞمقظمف أيًْم٤م اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ 

د سم٤مىمِمػم يٕمٛمؾ سم٤مًمزراقم٦م ، ، ويم٤من اًمِمٞمخ حمٛم ٘معمحـ إؾمقمبداًمر

وعم٤م  هـ035ؾمٜم٦م  شمقذم رمحف اهلل ضحك يقم اخلٛمٞمس ُمـ ؿمٝمر حمرم 

سمٚمغ ظمؼم ُمقشمف إمم اًمِمٞمخ قمكم ريض اهلل قمٜمف أفمٝمر اًمتٕم٥م ًمذًمؽ 

                                                           

 .(9/520ْمقء اًمالُمع )اًم( (0

 .وىمد أؾم٘مط اؾمؿ واًمده ُمـ اعمٓمبققم٦م (03) شم٤مريخ اًمِمحر وأظمب٤مر اًم٘مرن اًمٕم٤مذ( (5



 ( 27) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

وشمرطمؿ قمٚمٞمف ودقم٤م ًمف وىم٤مل : )يم٤من ٟمٔمره ضمالء ًمٚم٘مٚمقب ، وؾمبًب٤م ًمٙمؾ 

 .(0)أُمٍر وُمٓمٚمقب ، واؾمؽمضمع سم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم(

       :ْـ(993)خ  زلًس تٍ ػثسانطمحٍ تاصًٓانفقٍّ انشٍد  -3
صمؿ رطمؾ إمم   (5)هـ081شمتٚمٛمذ قمغم يد واًمده ُمٗمتل ؿمب٤مم اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ُمٙم٦م وأظمذ قمـ اًمسخ٤موي وىمد شمرضمؿ ًمف ذم اًمْمٞم٤مء اًمالُمع وم٘م٤مل : 

 سم٤مصٝملـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر حمٛمد سمـ قمبداًمرمح)

اًمٙمٜمدي إؿمٕمري اًمِم٤مومٕمل. ىمدم ُمٙم٦م ُمـ  احلرضُمل صمؿ اًمِمب٤مُمل

، اًمٞمٛمـ ذم أصمٜم٤مء ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم وم٠مظمذ قمٜمل وًمبس ُمٜمل اًمٓم٤مىمٞم٦م 

وهمػمه٤م ويمت٥م آسمتٝم٤مج وهمػمه ُمـ  ٦ماًمٜمقوي رسمٕملمإ وىمرأ قمكما 

، وأظمذ اًمٗم٘مف قمـ ٤م وأظمؼمين أٟمف اسمـ أرسمع وصمالصملم شم٘مريبً  ، شمّم٤مٟمٞمػ

واًمرىم٤مئؼ  (سم٤مضمرومٞمؾ)قمبداهلل سم٠مومْمؾ وحمٛمد سمـ أمحد اًمدوقمٜمل قمرف 

                                                           

ٚم٦م ذم يمت٤مب )اًمؼميم٦م واًمـخػم ُمـ ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ىمِمػم( ُمـخٓمقط  ((0 شمرضمـٛمتف ُُمـٗمّما

 (.5289)( واٟمٔمر شم٤مريخ ؿمٜمبؾ 049-020)

 (.549)شم٤مريخ ؿمٜمبؾ  ((5



 ( 28) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

، وظمٚمػ واًمده ذم  قمـ اًمنميػ قمكم سمـ أيب سمٙمر سم٤مقمٚمقي ذم آظمريـ

 .(0)...(تٕمبد ُمُ ػم  ، وهق ظَم  اًمٗمتٞم٤م واًمّمٚمح وٟمحق ذًمؽ

هـ اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم حمٛمد 319قذم ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م شم:  ىم٤مل ؿمٜمبؾ

   .(5)اسمـ قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد أسم٤مصٝمل سمِمب٤مم

قمغم اًمِمٞمخ قمكم ًم٘مد أصمٜمك  : ى انشٍد ػهًػهثُاء انؼهًاء 

؛ عم٤م قمرومقا ُمـ ذيمرهؿ إي٤مه  ٤مء قمٜمدـُمـ اًمٕمٚمٛم مجٚم٦مٌ شمٕم٤ممم رمحف اهلل 

 : أُمثٚم٦م ُم٘مقٓهتؿ ومٞمف ـْ وُمِ ،  قمٚمٛمف اًمٖمزير ، وقمٛمٚمف اًمقومػم
  ِمػم إمم اسمـ أظمٞمف ؽ قمغم حلٞمتف ويُ يم٤من ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر اعمحْم٤مر ُيٛمِس

 .(9) شمٕم٤ممم ٤م هللّمبُح وًمٞمًّ )اًمِمٞمخ قمكم ذم صٖمره( وي٘مقل : إنا هذا يُ 

 يرث  ـْ ُمَ  ؾمٕمد سمـ قمكم ُُمدطم٩م ذم ُمرض ُمقشمف :ٚمِمٞمخ ًمؾ ٞمىم

  .(4) وم٠مؿم٤مر إمم اًمِمٞمخ قمكم ٕمدك ؟ـسم ـْ طم٤مًمؽ ُمِ 

                                                           

 (.98اًمٜمقر اًمس٤مومر قمـ أظمب٤مر اًم٘مرن اًمٕم٤مذ )( واٟمٔمر شمرمجتف ذم 4/04اًمْمٞم٤مء اًمالُمع )( (0

 (.581)شم٤مريخ ؿمٜمبؾ  ((5

 .(9ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ( (9

 .(0أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (4



 ( 29) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

   أؾمت٤مذ إؾمت٤مذيـ ، ذم وصٗمف  ذم اعمنمع اًمروي ىم٤مل اًمِمكم( :

ٛملم ، وهداي٦م اعمتٕمٚمٛملم ، ٛمدة اعمٕمٚم  وأوطمد قمٚمامء اًمديـ ، وقمُ 

 .(0) ؿمٞمخ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم(

  ؿمٜمبؾ ذم شم٤مرخيف وم٘م٤مل : )ؿمٞمخٜم٤م اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد ذيمره

ؿمٞمـخ ُمِم٤ميخ اإلؾمالم ، وىمدوة إٟم٤مم ، وقُمٛمدة إوم٤مضؾ 

ل ـُُمرسم ،إقمالم ، ًمس٤من احل٘مٞم٘م٦م ، وقمٛمدة أهؾ اًمٓمري٘م٦م 

د ـاًمس٤مًمٙملم ، وأطمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ، هُمّمـ دوطم٦م ؾمٞم

 .(5) ، أطمد اعمرسملم اًمٗمحقل ، ذم ٟمسؾ اًمبتقل ....( اعمرؾمٚملم

 حٛمد سمـ قمكم اخلرد : )طم٤مل اًمِمٞمخ قمكم ـث ُمُ حد  ٛمُ ـىم٤مل قمٜمف اًم

ٓ يٜم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ إٓ اًمسـدس ؛  (9)اًمٕمٛمؾ سمام ذم يمت٤مب ]حتٗم٦م اعمتٕمبد[

٤م ذم يمت٤مب ُمٜمٝم٤مج اًمٕم٤مسمديـ ، ـ٤م سمٛم٘مً تخٚم  ٤م ًمٚمٙمت٤مب اًمٕمزيز ، ُمُ شم٤مًمٞمً 

 .(4)جٚمسف ىمط(ـأٟمف مل شمذيمر اًمدٟمٞم٤م ذم ُمَ ويم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف وزهده 

                                                           

 .(502/ 5اعمنمع اًمروي )( (0

 .(500) شم٤مريخ ؿمٜمبؾ( (5

  ( ًمٚمح٤مومظ اعمٜمذري وهق يمت٤مب ُمٓمبقع.وحتٗم٦م اعمتزهد اعمتٕمبديمٗم٤مي٦م يمت٤مب )( (9

 (. 503همرر اًمبٝم٤مء اًمْمقي )( (4



 ( 31) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 : ذيمره اإلُم٤مم قمبداهلل سمـ قمٚمقي احلداد ذم قمٞمٜمٞمتف وم٘م٤مل 

 واًمٕمٞمدروِس اًمُ٘مٓمـ٥ِم ؾُمـٚمَٓم٤مِن اعمـال

 

ـِ ؿَمــٞمِخ اعمٝمَٞمــ ي  عِ وأظمٞمــِف ُٟمــقِر اًمــد 

 
 .(0) وُمٕمٜمك اعمٝمٞمِع : اًمٓمريؼ ، واعمراد ـمريؼ اهلل واًمدار أظمرة

 سمـ قُمٛمر احلبٌم ذم وصٗمف :  قمٞمدروساحلبٞم٥م د سٜمِ ٛمُ ـىم٤مل اًم

 .(5) )أؾمت٤مذ إؾم٤مشمذة ، وأوطمد قمٚمقم اًمديـ ، وقُمٛمدة اعمتٕمٚمٛملم(
 ِمٝمقر ذم وصٗمف : اعماحلبٞم٥م قمبداًمرمحـ ُمٗمتل طمرضُمقت ٤مل ىم

 .(9) وُمٗمتل اًمٗمري٘ملم(، )ؿمٞمخ اًمٓمري٘ملم 

  ىم٤مل اعم١مرخ اًمٕمالُم٦م قمٚمقي سمـ ـم٤مهر احلداد : )يم٤من اًمِمٞمخ قمكم سمـ

٤م ًمٚمٙمت٤مب اًمٕمزيز ُمتخٚمً٘م٤م اًمٚمٞمؾ إٓ اًمسدس ؛ شم٤مًمٞمً أيب سمٙمر ٓ يٜم٤مم ُمـ 

 .(4) سمف ، وؾمٚمقيمف قمغم ُم٤م ذم يمت٤مب ]حتٗم٦م اعمتٕمبد[ (

 ؿمٞمخ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم  ٤مل ُم١مًمػ شم٤مريخ اًمِمٕمراء احلرضُمٞملمىم( :

 .(0) (..وأطمد إئٛم٦م اعمجدديـ ، زقمٞمؿ اًمٜمٝمْم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم أي٤مُمف

                                                           

 .(511ذ ح اًمٕمٞمٜمٞم٦م )( (0

 (. 301قم٘مد اًمٞمقاىمٞم٧م اجلقهري٦م )( (5

 .(0/053ؿمٛمس اًمٔمٝمػمة )( (9

 .(00)قم٘مقد اإلعم٤مس ( (4



 ( 30) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 ومٙم٤من ريض اهلل قمٜمف ُمستج٤مب اًمدقمقة ،  ىم٤مل ُم١مًمػ اإلًمٗم٤مت( :

وؿمٗم٤مقمتف ُم٘مبقًم٦م ، وًمف ُمآصمر ُمٜمٝم٤م ُمسجده سمؽميؿ ووىمػ قمٚمٞمف أوىم٤موًم٤م 

ِمٝمقر ًمدهيؿ أنا ُمـ وافم٥م قمغم ىمراءة احلزب سملم يمثػمة ، وُمـ اعم

 . (5) ـ أرسمٕملم يقًُم٤م طمٗمظ اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىمٚم٥م..(ءياًمٕمِم٤م

ا
ً
 شلا قٍم يف انشٍد ػهً َفغ اهلل تّ شؼط

ُمدح اًمِمٞمَخ قمكم رمحف اهلل اًمٕم٤مرف سم٤مهلل اًمسٞمد قمبُداهلل سمـ  -0

 :]ُمـ اًمٓمقيؾ[ سم٠مسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤مقمبداًمرمحـ سمـ قمكم سم٤مه٤مرون 

 ؾمــالٌم ؾمــالٌم يمــؾا يــقٍم وًمٞمٚمــ٦مٍ 

 

 قمغم حمٞمل إوىم٤مت ٟمـقر اًمْمـٞم٤مء قمـكم

 
ـــٛم٦مً  ــ٤مسمر ِه ــقق إيم ــال وم ــكمع قم  قم

 

ـْ يمــ٤مَن ُُمٕمــتَ  ــ   كميـــ٘مٍم قمٜمٝمــ٤م يمــؾا َُم

 
ـــ٦مٍ سمٞمـــ٤من احلـــؼ ذم يمـــؾ ُمِ قمـــكمع   ٚم

 

 هديع ًمف ُمـ إسار ُمـ سهـؿ ُُمـكم

 
 سمٜمل قمٚمـقي ًمٚمٕمٚمـؿ واحلٚمـؿ ُمٕمـدنٌ 

 

قِمل ظمــكم  سمٙمــؿ ىم٤مًمــ٧م اًمريمبــ٤من واعمــدا

 
 سمٙمؿ اقمتّم٤مم اخلٚمِؼ ُمــ يمـؾ  ؿمـدةٍ 

 

ــكم ــ٤م قم ــَؽ ي ــٌؿ ُيٜم٤مدي ــ٤مسمف َه ـْ َص ــ   وَُم

 
ــ٦مً  ــرهؿ اهلل رمح ــقي أفمٝم ــل قمٚم  سمٜم

 

 هبؿ هيدي اًمـرمحـ ذم اخلٚمـؼ يمـؿ وزم

 
                                                                                                                           

 .(0/80شم٤مريخ اًمِمٕمراء احلرضُمٞملم )( (0

 .(0/010)يمت٤مب اإلًمٗم٤مت ًمٚمسٞمد زيـ سمـ قمبداهلل اًمٙم٤مف ( (5



 ( 32) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 َُمـحبتٝمؿ يِمـٝمد هبـ٤م اًمِمــرُع ىمرسمـ٦مً 

 

 (0)وسم٤مهمْمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر ُُيـرْق وىمـد سمـكم

ُمدح اًمِمٞمخ قمٛمر سمـ قمبداًمرمحـ )ص٤مطم٥م احلٛمراء( اًمِمٞمخ  -5 

  :سم٠مسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م ىم٤مئاًل ]ُمـ اًمبسٞمط[ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف 

ــكم   ــٞمدٟم٤م قم ــؿ ؾم ــر اًمٕمٚم ــؼم سمح  احل

 

 رَضِ ـٟمسؾ اًمٜمبل اهل٤مؿمٛمل اعمخت٤مر ُمـ ُُمـ

 
ـــدوشمٜم٤م ـــد إواب ىم ـــد اًمٕم٤مسم  اًمزاه

 

ــتالا  ــ٤مئؿ اًم ــاًمّمــ٤مئؿ اًم٘م   رِ حَ ء ذم اًمسا

 
 اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمـؾ اًمبـدر اًمــٛمضء ًمٜمـ٤م

 

 اًمٗم٤مضؾ اًمٙم٤مُمؾ اًمٗم٤مين قمــ اًمبــنِم 

 
 اًمب٤مذل اًمـروح ذم ُمرضـ٤مت ظم٤مًم٘مـف

 

 وىم٤مشمــؾ ٟمٗمســـف سمـــ٤مجلقع واًمســـٝمرِ 

 
 إذا اًمّمــ٤مسمر اًمِمــ٤ميمر اًمــؼم اًمت٘مــل  

 

 رأيتــف ىمٚمــ٧م : هــذا ضمــقهر اًمــدرر

 
 وىمدوة اخلٚمـؼ ُمّمـب٤مح اًمٔمـالم ًمـف

 

ـــرِ  ر سم٤مٕذيمـــ٤مر واًمِٗمَٙم   ىمٚمـــ٥ٌم شمٜمـــقا

 
 ٟمجؾ اإلُم٤مم أيب سمٙمر اًمـذي ؾمـب٘م٧م

 

ــدر ــ٤مب ُم٘مت ـــ وه ــ٦م ُم ــف اًمٕمٜم٤مي  (5)ًم

حٛمد سمـ قمكم اخلرد اإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم ـُمدح اعمحدث ُم -9 

 سم٠مسمٞم٤مت ؿمٕمري٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م :]ُمـ اًمٓمقيؾ[ ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف 

                                                           

 (. 00أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (0

قي )( (5  (. 551همرر اًمبٝم٤مء اًمْما



 ( 33) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ـْ ًمــُف اهللُ أرؿَمــَدا سمِـــِِّ  قمــكمي   َُمــ

 

َدى وووما٘مـــف ًمٚمَخـــػم ضَمٜمابـــفُ   اًمـــرا

 
ــــفُ  ــــر ىمٚمَب ــــف وـمٝما ــــف ُمٜم سم  وىمرا

 

  ىدَ سمــ٤مًم٘مرب طمً٘مــ٤م ًمــف َهــ فُ وآٟمَســ

 
ــ ــ٤مرف واًمت َ٘م ــٌز ًمٚمٛمٕم ــق يمٜم ــ٤م ه  كومٝم

 

 ىوأقمٔمِؿ سمِف سَمحـَر اًمسَٛمــ٤مطم٦ِم واًمٜماـدَ 

 
ــقُره ــقم ومٜم ــر اًمٕمٚم ــ٤م سمح ــػم اًمٕمَٓم  يمث

 

ــؿ اهلــدى ــقٍر فمــ٤مهٌر قمٚم  قمــغم يمــؾ ٟم

 
 ؾمــــٕم٤مدشمف ٓ شَمـــــختِٗمل سمجبٞمـــــٜمِفِ 

 

ــد ــد اىمت ـــحٝم٤م سم٤مًمّمــ٤محللم ىم  ىُمالُم

 
ـــؿٍ  ـــ٤مملٍ وُُمٕمٚم ـْ قم ـــ ـــف ُِم ـــ٠ميمرم سم  وم

 

ــد ــقم هُيت ــد اًم٘م ــكم ُمرؿم ــقر قم   ىسمٜم

 
 وذم اًمٔمٚمؿ احلٚمـؽ اًم٘مـقي فمالُمٝمـ٤م

 

 ُمـــــ اهلل طم٘مــــ٤م سم٤مًمبالهمــــ٦م أيــــدا

 
ـــ٤مرق ـــام ذر ؿم ـــف يمٚم ـــالم قمٚمٞم  ؾم

 

  وُم٤م ٓح سمـرٌق سمـؾ وُمـ٤م يمقيمـ٥م سمـدا

 
 زُم٤مٟمـفقمغم اًمْمٞمٖمؿ اًمّمٜمديد ىمٓمـ٥م 

 

 (0)همْمٜمٗمر ُمٜمّمـقر قمـغم ؾمـ٤مئر اًمٕمـدا

اًمِمٞمخ قمكم  شمتٚمٛمذ : ألذٍّ انشٍد ػهً (5)انؼٍسضٔغاإلياو ٔصف  

ٟمٗمع اهلل سمف قمغم أظمٞمف إيمؼم ؾمٞمدٟم٤م قمبداهلل اًمٕمٞمدروس وىمرأ قمٚمٞمف 

اًمٕمٞمدروس  ، ويم٤من يمت٤مب )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ًمٚمٖمزازم( يم٤مُماًل 

                                                           

 (. 550اًمْمقي )همرر اًمبٝم٤مء ( (0

 اًمِمٞمخ قمكم. قةاإلُم٤مم قمبداهلل اًمٕمٞمدروس ؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل شمرمجتف أصمٜم٤مء اًمٙمالم قمغم إظم( (5
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: )أىمرب اًم٘مٚمقب إمم اهلل ىمٚم٥م أظمل  ف٘مقًميّمػ أظم٤مه اًمِمٞمخ قمكم سم

وي٘مقل أيًْم٤م : )إذا هم٤مسم٧م  (0).اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف(

 (5)ؿمٛمز ، فمٝمرت ؿمٛمس أظمل قمكم(.

ى
ِّ
ؼه
ُ
أصمٜم٤مء  :(9)انشٍد ػهً يغ شٍرّ مجم انهٍم زلًس تٍ حؽٍ ادل

اًمسٞمد اجلٚمٞمؾ حمٛمد قمغم ؿمٞمخف  -أي٤مم ـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿ  –ىمراءة اًمِمٞمخ قمكم 

يم٤من  يمت٤مب )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم(ذم  اًمـُٛمٕمٚم ؿسمـ طمسـ ا

ت سمف أؿمٞم٤مء هم٤مُمْم٦م ، ومٞمست٘مٞمؿ اًمِمٞمخ قمكم قمٜمده٤م ، اًمِمٞمخ قمكم إذا ُمرا 

ومٞم٘مقل ًمف ؿمٞمخف حمٛمد سمـ احلسـ : )أراك ي٤م قمكم ، شُمدرك ُمٕم٤مين 

 .اًم٘مقًملم واًمقضمٝملم ، ويّمٕم٥م قمٚمٞمؽ ُمٕمروم٦م هذا(

سمٚمغ ؾمٞمدٟم٤م اًمِمٞمخ قمكم إمم ًم٘مد  : ٔانقطثٍح َفغ اهلل تّ انشٍد ػهً

درضم٦م ُمـ درضم٤مت اًمقٓي٦م هلل شمب٤مرك أقمغم وهل  -درضم٦م اًم٘مٓمبٞم٦م 

 ُمٜمٝمؿ : سمٕمض إوم٤مضؾ٤م ٟمص قمغم ذًمؽ ـيمٛم –وشمٕم٤ممم 

                                                           

 .(8أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (0

 .(0أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (5

 .509)عمح٦م ُمـ زاوي٦م اًمت٤مريخ احلرضُمل( صيمت٤مب  اٟمٔمر شمرمجتف ذم( (9
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يِمػم إمم اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ريض  اًمِمٞمخ قمٛمر اعمحْم٤مر اإلُم٤مميم٤من  -0

 (0) اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م وي٘مقل : هذه زوضم٦م اًم٘مٓم٥م.

 همريب٤ًم : رأي٧م رضماًل  (5)ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم سمـ قمبداًمرمحـ سم٤مهبػم -5

ٞمب٦م ، وم٘مٚم٧م : ومل ضمئ٧م ؟ ىم٤مل : ًمزي٤مرة ومس٠مًمتف قمـ سمٚمده وم٘م٤مل : ـمَ 

 (9)ٓمبٞم٦م أُمس.اًمِمٞمخ قمكم ؛ وم٢مٟمف أقمٓمل اًم٘مُ 

: إْن مل يٙمـ  ىم٤مل اًمِمٞمخ سمره٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سم٤مهرُمز -9

 (4) .اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر ىمٓم٥م زُم٤مٟمف ومٚمٞمس قمغم وضمف إرض ىمٓم٥ٌم 

 يِ 
ْ
 صِ  ٍ

َ
:َفغ اهلل تّ اخ انشٍد ػهً ف  

  ىم٤مل اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ اخلٓمٞم٥م : )إنا

  (2)ٞمب٦م شُمزًمزل اجلب٤مل(.اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر ًمف هَ 

                                                           

 .(593اًمدري٦م واًمٞمقاىمٞم٧م اًمٚم١مًم١مي٦م )اًمٙمقايم٥م ( (0

 .(909هـ . شم٤مريخ ؿمٜمبؾ )300شمقذم اًمٗم٘مٞمف قمكم سمـ قمبداًمرمحـ سم٤مهبػم ؾمٜم٦م ( (5

 .(5/500اعمنمع اًمروي )( (9

 .(593) اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م واًمٞمقاىمٞم٧م اًمٚم١مًم١مي٦م( (4

 .(8أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (2
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  ر إمم اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر ٔمَ نا اًمٜما : )إ (0) ٤منٞمبَ ىم٤مل اًمسٞمد قمٛمر سم٤مؿَم

 (5) (.ذه٥م ذور اًمٜمٗمقسيُ 

مجع اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر  :َفغ اهلل تّ  ػقٍسج انشٍد ػهً

ذم سمٕمض ُمس٤مضمد ُمديٜم٦م شمريؿ  ًمٞمٚم٦م٘مرأ يمؾا شمُ  ةً ختٍَم ـاًمسٙمران قم٘مٞمدًة ُمُ 

ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف  إمم يقُمٜم٤م هذا وٟمّمٝم٤م )أؿمٝمد أنْ 

، آُمٜم٧م سم٤مهلل وُمالئٙمتف  حٛمًدا قمبده ورؾمقًمفـوأؿمٝمد أنا ؾمٞمدٟم٤م ُم

اهلل  َق دَ ، َص  ويمتبف ورؾمٚمف وسم٤مًمٞمقم أظمر وسم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه

، آُمٜم٧م سم٤مًمنميٕم٦م  فٚمُ ؾُم ٧م رُ ىمَ دَ اهلل وَص  َق دَ َص  ، رؾمقًمف َق دَ وَص 

ؿمٞمًئ٤م ظمالف اإلمج٤مع رضمٕم٧م  ٚم٧ُم ىمُ  يمٜم٧ُم  وإنْ  ، ىم٧م سم٤مًمنميٕم٦موصدا 

ُمـ سمام ؤ، اًمٚمٝمؿ إين أ الم، وشمؼمأت ُمـ يمؾ ديـ خي٤مًمػ ديـ اإلؾم قمٜمف

 ذْ ، ومخُ  أٟمف اًمب٤مـمؾ قمٜمدك ؿُ وأسمرأ إًمٞمؽ سمام شمٕمٚمَ ، أٟمف احلؼ  قمٜمدك  شمٕمٚمؿُ 

ؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ وأشمقب إًمٞمف أ ، ال وٓ شمٓم٤مًمبٜمل سم٤مًمتٗمّمٞمؾل مُجَ ٜم  ُمِ 

 .يمؾ  َذ  ـْ ُمِ  ُم٧ُم دِ ٟمَ 

                                                           

هـ. اٟمٔمر 344ؿ ؾمٜم٦م َس سم٤مقمٚمقي شمقذم سمٛمديٜم٦م ىمَ اًمسٞمد قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد سم٤مؿَمٞمَب٤من ( (0

 .(300-5/302شمرمجتف ذم قم٘مد اًمٞمقاىمٞم٧م )

قي )( (5  .(555همرر اًمبٝم٤مء اًمْما
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ؾمٞمدٟم٤م  نا ؿمٝمد أوأ ، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أنْ  أؿمٝمد        

،  أُمتف واسمـورؾمقًمف  اهللقمبدُ  قمٞمسك وأنا  ، ورؾمقًمف قمبده احمٛمدً 

،  طمؼ اًمٜم٤مرَ  وأنا  ، طمؼ اجلٜم٦مَ  وأنا  ، ُمٜمف وٌح ورُ  ُمريؿَ  إمم أًم٘م٤مه٤م  فُ ويمٚمٛمتُ 

، وأنا  طمؼع صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اهلل  سمف رؾمقُل  ُم٤م أظمؼمَ  وأنا يمؾا 

اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  ، وأنا ذا  فتِ ذم شم٘مقى اهلل وـم٤مقمَ  ٟمٞم٤م وأظمرةِ اًمد   ظمػمَ 

، وأنا اهلل  ٓ ري٥م ومٞمٝم٤م آشمٞم٦مٌ  ، وأنا اًمس٤مقم٦مَ  خ٤مًمٗمتفـاهلل وُمُ  ٕمّمٞم٦مِ ذم ُمَ 

 .ذم اًم٘مبقر ـْ ُمَ  ٨ُم بٕمَ يَ 

وأؿمٝمد أنا ؾمٞمدٟم٤م  ، ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف أؿمٝمد أنْ        

 .يرِ ٛمْ ل هب٤م قمُ ومٜمِ ٓ إًمف إٓ اهلل أُ ، حٛمًدا قمبده ورؾمقًمف ـُمُ 

 .ؼميؾ هب٤م ىمَ دظُم ٓ إًمف إٓ اهلل أَ 

 .يدِ طْم ق هب٤م وَ ٚمُ ظْم ٓ إًمف إٓ اهلل أَ 

 .َأًم٘مك هب٤م ريبٓ إًمف إٓ اهلل 

 أقمده٤م ًمٙمؾ رء ُيري.ٓ إًمف إٓ اهلل 

 .يمؾ  رء َؾ بْ ىمَ ٓ إًمف إٓ اهلل 

 .يمؾ  رء دَ ٕمْ ٓ إًمف إٓ اهلل سمَ 
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 .رء ك يُمؾ  ٗمٜمَ ٤م ويَ ٜمَ ك رسم  ب٘مَ ٓ إًمف إٓ اهلل يَ 

 ٓ إًمف إٓ اهلل أؾمتٖمٗمر اهلل )صمالصم٤م( 

 .وأشمقب إمم اهللٓ إًمف إٓ اهلل أؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ 

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ(. حمٛمدٌ ٓ إًمف إٓ اهلل 

 ب٤مدةـ طمدي٨م قمُ ُمِ  وهذه اًمٕم٘مٞمدة ضم٤مء أصٚمٝم٤م ذم صحٞمح ُمسٚمؿٍ          

وآًمف  قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل : ىم٤مل امريض اهلل قمٜمٝم اًمّم٤مُم٧م سمـا

ـْ  : وؾمٚمؿ  وأنا  ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أنْ  أؿمٝمد : ىم٤مل )َُم

ـُ  اهللقمبدُ  قمٞمسك وأنا  ، ورؾمقًمف قمبده احٛمدً ـُم  فويمٚمٛمتُ ،  فأُمتِ  واسم

 أدظمٚمف ، طمؼ اًمٜم٤مر وأنا  ، طمؼ اجلٜم٦مَ  وأنا  ، ُمٜمف وروٍح  ُمريؿ إمم أًم٘م٤مه٤م

   .(0) (ؿم٤مء ٤مٟمٞم٦مـاًمثٛم ٦مـاجلٜم أسمقاب أي   ـْ ُمِ  اهلل

 يِ 
ْ
ًمٚمِمٞمخ قمكم رمحف اهلل  كطاياخ انشٍد ػهً َفؼُا اهلل تّ : ٍ

ٚمئ٧م هب٤م يمت٥م اًمؽماضمؿ احلرضُمٞم٦م ، وٓ اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمراُم٤مت اًمتل ُمُ 

أيب ُمـ طمدي٨م   (5) وم٘مد أظمرج اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف؛  راسم٦م ذم ذًمؽهمَ 

                                                           

 .امريض اهلل قمٜمٝم قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م[ ُمـ رواي٦م 50سمرىمؿ ]ُمسٚمؿ ( صحٞمح (0

 ريض اهلل قمٜمف. أيب هريرة[ ُمـ رواي٦م 0098سمرىمؿ ]اًمبخ٤مري ( صحٞمح (5
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آًمف ىم٤مل رؾمقل اهلل  صغم اهلل قمٚمٞمف و: ىم٤مل  ريض اهلل قمٜمف هريرة 

وُم٤م ، زم وًمٞم٤م وم٘مد آذٟمتف سم٤محلرب  قم٤مدى ـْ ُمَ  )): اهلل ىم٤مل  إنا  :ؾمٚمؿ و

وُم٤م يزال ، قمبدي سمٌمء أطم٥م إزم مم٤م اومؽمض٧م قمٚمٞمف  شم٘مرب إزما 

يمٜم٧م ؾمٛمٕمف  ،تف ـوم٢مذا أطمبب ،سم٤مًمٜمقاومؾ طمتك أطمبف  إزما  ُب قمبدي يت٘مرا 

، ويده اًمتل يبٓمش هب٤م ، بٍم سمف وسمٍمه اًمذي يُ ، سٛمع سمف اًمذي يَ 

وًمئـ اؾمتٕم٤مذين ، ف ـَوإن ؾم٠مًمٜمل ٕقمٓمٞمٜمّ ، ورضمٚمف اًمتل يٛمٌم هب٤م 

وُم٤م شمرددت قمـ رء أٟم٤م وم٤مقمٚمف شمرددي قمـ ٟمٗمس اعم١مُمـ  ، فذٟما ـٕقمٞم

 . (( يٙمره اعمقت وأٟم٤م أيمره ُمس٤مءشمف

وطمتك ٓ يٙمقن اًمٙمت٤مب ظم٤مًمٞم٤م قمـ ذيمر سمٕمض يمراُم٤مت اإلُم٤مم 

 ، أطمبب٧م أنْ واًمتل ُمٚمئ٧م هب٤م يمت٥م اًمؽماضمؿ ، اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف 

 ٤مذج ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ آظمتّم٤مر :ـأذيمر ٟمٛم

سمٜمت٤ًم ٕطمد وم٘مراء  أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم أنا  ضم٤مء ذم (0)

، وم٠مشمك هب٤م إمم ؾمٞمدٟم٤م اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف  (0)اًمس٤مدة فمٝمر ذم قمٞمٜمٝم٤م أصمٚمقل

 (0).ءٌ ٝم٤م رـومٛمسح قمٚمٞمٝم٤م سمٞمده ، ومذه٥م إصمٚمقل ويم٠من مل يٙمـ سم

                                                           

 . : زائدة حلٛمٞم٦م إصمٚمقل( (0



 ( 41) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ سم٤مصٝمل : يمٜم٧م قمٜمد اًمِمٞمخ  (5)

٤مء ريض اهلل ـ، ومتذايمرٟم٤م يمراُم٤مت إوًمٞم قمكم ذم ُمّماله سمدُمقن

ذا اًمزُم٤من ـؿ ذم ههُ ، دي ـٝمؿ وٟمٗمٕمٜم٤م هبؿ ، وم٘مٚم٧م ًمف : ي٤م ؾمٞمـقمٜم

وهنض ُمـ ُم٘مٕمده صمؿ ، وم٘م٤مل ريض اهلل قمٜمف : ٓ  !!قن ـُمٕمدوُم

٤م ُمـ اهلقاء ، اؾمتدار ذم ُمّماله ، صمؿ رأيتف شمٜم٤مول سمٞمده اًمٙمريٛم٦م ؿمٞمئً 

٘م٤مل زم ـٚمٝم٤م ي٤م ؾمٞمدي ؟ ومخ٦م صمؿ دومٕمٝم٤م إزما ، وم٘مٚم٧م : آيمـوم٢مذا هل سمٓمٞم

 (5) : يُمـؾ ُم٤م ـم٤مب ُمٜمٝم٤م ، وم٠ميمٚمتٝم٤م ومقضمدهت٤م يمٚمٝم٤م ـمٞمب٦م.

ة يف كراب اهلل :
ِّ
طغ
ُ
ًمٚمِمٞمخ قمكم  انشٍد ػهً َفغ اهلل تّ ٌ

ُي٨م قمغم اًمتٛمسؽ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم ىمّمٞمدة ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف 

 ي٘مقل ومٞمٝم٤م :]ُمـ اًمبسٞمط[ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 
ـــــ ـــــ٤مب اهلل وأقْم ـــــزم يمت ـــــ ـَ واًم  فِ سمِ

ِ  

ـــــويمَ  ـــــٜما  ؾِ ٛم  ـــــ٤مٔداِب  ٗمَس اًم ـــــتؽم سم  واؾم

 
 ٤مٝمَ ـرشمِـــــشمالوشمـــــف وايمِمـــــػ ًمٖمُ  مْ أدِ 

 

 (9) رضَم ٤م وضمٝمٝمــ٤م يٛمحــق صــدى اًمــدا ٜمَ واؿمــٝمد ؾَمــ

 
ـــ ـــ ؾِ ورشم  ـــع ذم َُم ـــظ وامج  ج٤مُمٕمفـاًمٚمٗم

 

ـــــ ـــــؿ  ـُم ـــــدسمػمِ  ج٤مُمع اهل ـــــرِ  واًمت  واًمٗمٙم

 

                                                                                                                           

 (. 09أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (0

 (. 549اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م واًمٞمقىمٞم٧م اًمٚم١مًم١مي٦م )( (5

ضَمُر ( (9 ةُ ـَحـاًم: اًمدا  .ػْمَ



 ( 40) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ــــ٤مئـ سي  ــــ٥م دوم ــــ واـمٚم ــــ٤مزا ُمَ قَم  ٓمٚمبٝم

 

ـــــٛما ُمُ  ـــــدررْم ـــــظ واًم ـــــ٤مم اًمٚمٗم  ٜم٤مت ظمٞم

 
ـــقز ـــدومٜمٝم٤م يمـــؾ اًمٙمٜم ـــ٤م ضـــٛمـ ُم  شمراه

 

ــــ ــــقر س ؾَم ــــقرٛمَ سمح ــــرف اًمس  ٧م ذم أطم

 
ـــيــ٤م هلــػ ٟمٗمــ  ضمقهرهــ٤م قنِ ز قمــغم ُمٙمٜمُ

 

ـــــــر ـــــــر اًمزظم ـــــــ٤م ذم إسمح  وس ي٤مىمقهت

 

 ٥ْم بـ٤مب وـمِـاًمٚم   ٥م  قمغم ًمُ  ٤مِب تَ ذم اًمٙمِ  ْص همُ 

 

ــــش ــــدواب احل ـــــ يم ـــــنم (0)وٓ شمٙم  واحل

 
 ٤مَٝمـــبِ ذم يمـــؾ ُمقضمِ  ٕظمالىمـــفِ  ومـــ٤مشمبعْ 

 

ـــــاو ــــــِّ  واًمّم  ـــــف ذم اًم ــــــ ٔي٤مشم  قرِ ذقم

 

 
ــــره واقمٛمــــؾ سمٓم٤مقمَ  ــــزم أواُم ــــواًم  فِ تِ

 

ــــقـمرِ  ــــ٦م اًم ــــ٤مزل شمقضمــــ٥م هم٤مي ــــزل ُمٜم  واٟم

 

 

 

 ي

 

ـــ٤مو  امجـــع شمٗم٤مؾمـــػمه واىمّمـــد ٕذومٝم

 

ــــ ــــػ  زُ وَص ــــدهت٤م واًم ـــــسم ـــــ هِم  ػمِ ِّ قم

 
 ومٚمٚم٘مـــــــرآن شمٗم٤مؾمـــــــػم ُُمٕمٔماٛمـــــــ٦م

 

ـــــــِّ    ــــــ٤مهر اًم ــــــػم ذم فم  وإسار واًمس

 
ــ ــد هَم ــ٤م وهمَ  ٤مَص ىم ــ٥ِم ذم سمحره ــ٤م ٞم  جُلتٝم

 

 ٝمـــــــرِ أئٛمـــــــ٦م فمٗمـــــــروا سمٙمٜمزهـــــــ٤م اًمبّ 

 
 دوهنـــؿ ؾمـــ٤مدة أقمٓمـــقا ضمزيـــؾ ٟمـــداو

 

ــــــرِض  ـــــ٤مزل اًمٜم  شمٗمـــــ٤موشمقا ذم اًمٕمـــــال واًمٜم

 
 وُمرضمــــع اًمٙمــــؾ ذم إمجــــ٤مل  ٛمٚمــــف

 

ـــــــــقرِ  ـــــــــػمه ذم أي واًمس  وذح شمٗمس

 
 سمٕمــد اعمخــٞمض ًمٜمــققمل زسمــدشملم  ــ٤م

 

ــــــقدة ذم آدهبــــــ٤م اًمزهــــــر  طمٗمــــــظ اًمٕمب

 
ــع أدٍب  ــرب  ُم ــؼ اًم ــٞمؿ طم ــ٤من شمٕمٔم  واًمث

 

 ًمٚمـــذات ُمـــع وصـــٗمٝم٤م واًم٘مـــدس قمــــ همـــػمِ 

 
 أداب ُمرضمٕمٝمـــــــ٤موذم قمبقدهتـــــــ٤م 

 

ــــــرِ  ــــــ٦م اًمٙمث ــــــ٤م ذم هم٤مي ــــــكم مجٕمٝم  عمجٛم

 
 هــــل ـم٤مقمــــ٦م اهلل ذم  ٛمــــقع قم٤معمــــف

 

 (0) وذوق سمـــرد اًمرضــــ٤م ذم ُُمــــ٘مت٣م اًم٘مــــدرِ 

 
                                                           

 .اًْمُبْسَت٤منُ : احْلَش  ( (0



 ( 42) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 : تكراب إحٍاء ػهٕو انسٌٍَفؼُا اهلل تّ  انشٍد ػهًػالقح 
٦م اإلؾمالم جا ت٥م اإلُم٤مم طُم ظم٤مص٦م سمٙمُ  ٜم٤مي٦مٌ قمِ ٛمف اهلل ـًمٚمِمٞمخ قمكم رطم

أظمص يمتبف اًمتل اهتؿ سم٘مراءهت٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م يمت٤مب  ـْ ، وُمِ سم٤مجلٛمٚم٦م  اًمٖمزازم

، وىمرئ قمٚمٞمف  ( ُمرة52ىمرأ هذا اًمٙمت٤مب ) وم٘مد)إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ( 

]ُمـ ، وُم٤م أطمسـ ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم احلداد  ( ُمرة أيًْم٤م52اًمٙمت٤مب )

 ذم يمت٤مب )إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ( طمٞم٨م ىم٤مل:اًمٓمقيؾ[ 

ــ٤م ــقم سم٢مطمٞم ـِ  قمٚم ــدي ــ اًم ــ٤مىمٚمقسمُ  حٞم٤مـشم           ٜم

 

 ويمروسمٜمـــــ٤م همٛمٜمـــــ٤م قمٜمـــــ٤م ٙمِمـــــُػ ويُ 

 

 

 

 

          ٟمــ٤مومعٌ  هــق اًمــذي اًمٕمٚمــؿ طمــقى يمتــ٤مٌب 

 

ـــــــــ ـــــــــ٤م أؾمـــــــــت٤مذٟم٤م فُم١مًمٗم  وـمبٞمبٜم

 

 

 

 

 

 ي

 

ــ٤مٌب  ــقى يمت ــؿ طم ــ٤مب قمٚم ــٜم٦مٍ  اًمٙمت           وؾم

 

 وُمٜمٞمبٜمــــــــ٤م أواهٜمــــــــ٤م ىم٤مًمــــــــف وُمــــــــ٤م

 

 

 

ــــ٨ُم  ــــ٤م أؾمــــالف ُمقاري ــــ٦مٍ  ًمٜم           وأئٛم

 

 ســــــتجٞمبٜم٤مُمُ  آصمــــــ٤مرهؿ وقمــــــغم ُمْمــــــقا

 

 

 

          فُ وقمٚمقُُمـــــ فأقمالُُمـــــ تـنِم ُٟمـــــ إذا

 

ـــــــــٍمه٤م ــــــــ٤م وأسم ــــــــٞمبٜم٤موُمُ  قمالُمٜم  ّم

 

 

 

ــــؼ ــــؿَ  أنا  حت٘م ــــف اًمٕمٚم ــــ٠مِس  ومٞم           هِ سم

 

 (5)٤مٜمَــــيبُ أرِ  هــــذا ُمثــــؾ ذم ْب يســــؽَمِ  ومل

 

 

 

                                                                                                                           

 ( سم٤مظمتّم٤مر.092 - 095ُمٕم٤مرج اهلداي٦م )( (0

 . (438اًمدر اعمٜمٔمقم ًمذوي اًمٕم٘مقل واًمٗمٝمقم )( (5



 ( 43) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ج اًمِمٞمخ قمكم  :َفغ اهلل تّ  أؼطج اإلياو انشٍد ػهً       شمزوا

رمح٦م اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمسٞمدة اًمٓم٤مهرة وم٤مـمٛم٦م اسمٜم٦م قمٛمف ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر 

 ، وىمد رزىمف اهللُ ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م ذيمقر وسمٜم٧م : (0)اعمحْم٤مر

وهق أيمؼم أوٓد اًمِمٞمخ قمكم ، :  ْـ(899ػًط تٍ ػهً )خ  -1

ف سم٤مًمٞمٛمـ سمٛمخ٤مدر ، ورسم٤مط اًمّمٗم٤م ، وظمٜمٗمر أسملم ، وسمالد ـقم٘مب

شمقذم سمٛمديٜم٦م اًمقهط سمٛمح٤مومٔم٦م حل٩م ،  اًمرص٤مص ، وَدصمٞمٜم٦م ، وسمروم

 .وقمٚمٞمف ىمب٦م ُمِمٝمقرة ٦مـامٟمامئـؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم وصم

أيٛمـ قمبده حمٛمد اًمب٤مطم٨م وىمد أومرده سم٤مًمؽممج٦م اًمسٞمد اًمٜمجٞم٥م 

قمبداًمرمحـ احلبٌم وىمد أؾمٛمك يمت٤مسمف )اإلُم٤مم قمٛمر سمـ قمكم اًمس٘م٤مف 

 قمٚمٌؿ سم٤مرٌز ُمـ أقمالم اًمٞمٛمـ(.

،  (5)هـ021ؽميؿ ؾمٜم٦م سم وًمد : ْـ(983)خ تٍ ػهً  ػثسانطمحٍ -2

٘مرأ قمٚمٞمف )إطمٞم٤مء وم ،وشمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ واًمده وٓزُمف ُمالزُم٦م شم٤مُم٦م 

                                                           

شمٗمتخر ذري٦م اًمِمٞمخ قمكم يمقهنؿ يٜمتسبقن ًمٚمٗم٤مـمٛمتلم ؛ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمٜم٧م اًمرؾمقل ( (0

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ، ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمٛمر اعمحْم٤مر ؛ ٕنا واًمدي اًمٗم٤مـمٛمتلم ٓ 

  .سمٜم٤مهتؿ ـْ ٤م قم٘مبٝمؿ ُمِ ـقم٘م٥م ذم أوٓدهؿ اًمذيمقر وإٟمٛم

 . (550شم٤مريخ ؿمٜمبؾ )( (5



 ( 44) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

، يمام ىمرأ قمٚمٞمف ُم١مًمٗم٤مشمف يمٚمٝم٤م ، طمتك أذن ًمف  (0)قمٚمقم اًمديـ( أرسمٕملم ُمرة

ومت٤مء ، وُمـ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف قمٛمف اًمِمٞمخ سم٤مًمتدريس واًمتحٙمٞمؿ واإل

قمبداهلل اًمٕمٞمدروس واًمِمٞمخ ؾمٕمد سمـ قمكم ُُمدطم٩م ، ورطمؾ إمم قمدن 

ٛمد سم٤مخمرُم٦م واًمِمٞمخ ـاًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ أطم ؛ وأظمذ قمـ اًمٗم٘مٞمٝملم

: اًمٕمالُم٦م ٞمد ُمٜمٝمؿ سمِ ام ًمف ُمِم٤ميخ يمثر ذم زَ سمـ أمحد سم٤مومْمؾ. يماحمٛمد 

خف ـوُمـ ُمِم٤مي اًمٓمٞم٥م اًمٜم٤مذي واًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد سم٤ممحٞمش.

 (5) سمٛمٙم٦م احل٤مومظ حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ اًمسخ٤موي.

ُُمتٕمبد سمِمٕم٥م ٟمبل اهلل هقد قمٚمٞمف اًمرمحـ سمـ قمكم  قمبدٚمسٞمد وًم

 ـْ شمٜمِمد ىمّم٤مئده ذم يمثػم ُمِ ؛  (9)ديقان ؿمٕمر ُمِمٝمقراًمسالم ، وًمف 

                                                           

ُمرة( وًمٕمؾ سم٘مٞم٦م 52اهلل أنا يمت٤مب )اإلطمٞم٤مء( ىمد ىمرئ قمٚمٞمف )شم٘مدم ذم شمرمج٦م اًمِمٞمخ قمكم رمحف ( (0

ُمرة( يم٤مٟم٧م سمٕمد ُمقشمف ؛ وم٘مد صمب٧م أنا ؾمٞمدٟم٤م قمبداًمرمحـ سمـ قمكم 02ىمراءة اسمٜمف قمٚمٞمف اًمب٤مًمٖم٦م )

 . (000ىمرأ )اإلطمٞم٤مء(  ُمرات دم٤مه ىمؼم واًمده. اٟمٔمر اخلب٤مي٤م ذم اًمزواي٤م )

 .(012واًمٜمقر اًمس٤مومر ) (5/388( قم٘مد اًمٞمقاىمٞم٧م اجلقهري٦م )(5

ؿمٞمخٜم٤م  ٦موضبط وظمدُمسمخط ديقان اًمسٞمد قمبداًمرمحـ سمـ قمكم ُمتقومر ذم ُمٙمتب٤مت شمريؿ  ((9

وُمـ طمؼ ؿمٞمخٜم٤م  هـ0495 اعمتقرم ؾمٜم٦مسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ااًمسٞمد أمحد سمـ قمبداهلل سمـ قمكم 

د أمحد ـاًمسٞمأؾمتـ٤مذٟم٤م  ضمز سمف وم٠مىمقل :قٕمريػ اعمـقمٚمٞمٜم٤م اًمتوُمدرؾمٜم٤م ًمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 



 ( 45) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ويم٤من سمٞمٜمف وسملم اسمـ قمٛمف ، حبٞمٝمؿ ـوُمُ آل أيب قمٚمقي ضمٚمس٤مت اًمس٤مدة 

، ؾمٜم٦م(  90ـمٞمٚم٦م )ٝمام وىمد ٓزُم٤م سمٕمْم ، ىمقي٦م حب٦مٌ أيب سمٙمر اًمٕمدين ُص 

 :  وىمد أٟمج٥م صمالصم٦م ذيمقر هؿ هـ359قذم سمؽميؿ ؾمٜم٦م شمُ 

، وىمد هـ 008اعمقًمقد سمؽميؿ ؾمٜم٦م أمحد ؿمٝم٤مب اًمديـ إيمؼم  (0)

 .هـ340ؾمٜم٦م  شمقذم،  اًمسٙمرانأدرك ضمده اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر 

،  هـ389شمقذم ؾمٜم٦م  : يم٤من ُمستج٤مب اًمدقمقة ، وم٘مٞمفحمٛمد   (5)

و)آل حمٛمد ، وًمف ذري٦م ُمٜمٝمؿ )آل قمٛمر وم٘مٞمف( سمدزم ُمٞمدان وضم٤موا 

اًمتٛمر( سمٛمالسمر واعمديٜم٦م ، أُم٤م )آل قمبداهلل وطمسلم اسمٜمل قمكم سمـ حمٛمد 

وُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م قمبداًمرمحـ سمـ قمٚمقي سمـ ، اٟم٘مرضقا سمؽميؿ وم٘مد وم٘مٞمف( 

                                                                                                                           

ج قمغم أيدي قمٚمامئٝم٤م ، يمام أيم0985 ؾمٜم٦مُمديٜم٦م شمريؿ  ُمـ ُمقاًمٞمد ٛمؾ دراؾمتف هـ وخترا

 : يمتبف اعمٓمبققم٦م ُمـ، و هـ0930 ؾمٜم٦م ، ضم٤مُمٕم٦م قمدن اجل٤مُمٕمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م

 .ف قمغم اًمتّمقفاًمتٕمر   -5.                     شمريؿ سملم اعم٤ميض واحل٤مرض -0

 .٤م ٜمَ ـ٦م ـمري٘مُ ـٜما ـاًمس   -4                        .                اًمٜمب٤مت احلسـ    -              9

 :اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٕمؾ أ ٝم٤م بحقث يمام يمت٥م مجٚم٦م ُمـ اًم      

 .ضمذور اًمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمؿ ذم ُمديٜم٦م شمريؿ - 5   .دراؾم٦م قمـ اعمٜمّمب٦م ذم وادي طمرضُمقت - 0

 .    اًمؽمسمٞم٦م قمٜمد آُم٤مم احلداد -4    .اًمسٞم٤مؾم٦موًمِم٤مقمر قمبداحلؼ سملم احلٙمٛم٦م ا -9 

 



 ( 46) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

، وؾمٞم٠ميت  هـ( وهق اعمِمٝمقر سمّم٤مطم٥م اًمبٓمٞمح٤مء0500ؿمٞمخ )ت 

 .(0)ٕٟمف ممـ شمقمم اًمتدريس سمزاوي٦م ضمده اًمِمٞمخ قمكم؛  اًمٙمالم قمٚمٞمف

، وًمف ذري٦م ُمٕمروومقن ُمٜمٝمؿ : )آل اًمروس( سم٘مِمـ  سمٙمر قأسم (9)

 .و)آل أمحد سمـ أيب سمٙمر( سمتٕمز واعمٙمال

هق ضمد آل قمبداهلل سمـ قمٚمقي :  ْـ(998)خ  تٍ ػهً زلًس -3

وُمٜمٝمؿ آل ؾم٘م٤مف سمـ قمٛمر ، حٛمد سمـ قمٚمقي سم٤مًمٞمٛمـ ـوآل ُمُ 

شمقذم سمؽميؿ ؾمٜم٦م  ، وآل أيب سمٙمر اًمٕمراؿم٦م سم٠مسملم وحل٩م. سم٤مخل٤مُمٚم٦م

 .٤مئ٦مـ وشمسٕمٛملماصمٜمت

4-  
ُ
 ت

 
سمـ اسمٙمر اًمٕمدين اإلُم٤مم أسمق ٝم٤مضمشمزوا :  تُد ػهً حـٍٓ

، وىمد  ، وأٟمجب٧م ًمف أمحد اعمس٤موى ووم٤مـمٛم٦م قمبداهلل اًمٕمٞمدروس

 .شمقومٞم٧م سمؽميؿ

ـ اًمبٜملم ؾمبٕم٦م ُمِ  وًمًدا(05) اًمِمٞمخ قمكم رمحف اهللأوٓد ومجٚم٦م 

م  ُمـ اًمبٜم٤مت ومخٌس  اًمنميٗم٦م أُمٝمؿ ُمٜمٝمؿ واًمذيـ أرسمٕم٦م  ذيمر، شم٘مدا

 : ، وإًمٞمؽ سم٘مٞم٦م أوٓده قمٛمر اعمحْم٤مر٦م ؾمٞمدٟم٤م سمٜماوم٤مـمٛم٦م 

                                                           

 (.00اٟمٔمر صٗمح٦م ) ((0



 ( 47) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

٘م٤مل : ـقر اًمس٤مومر ومـرضمؿ ًمف ذم اًمٜمشم:  ْـ(948)خ  ػثساهلل تٍ ػهً -5

إوًمٞم٤مء اًمٕم٤مروملم ، واًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ، ويم٤من واًمده ي٘مقل ومٞمف:  يم٤من ُمـ

وممـ ىمرأ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر ؿم٤مب  (0))قمبداهلل صقذم طمً٘م٤م(

هـ وُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ىمرأه٤م قمٚمٞمف ذح 385اخلٓمٞم٥م اعمتقرم ؾمٜم٦م 

وأٟمج٥م وًمًدا ،  (5)احلٙمؿ اًمٕمٓم٤مئٞم٦م ًمزروق وذًمؽ سمزاوي٦م ُمسجد اًمققمؾ

                                                           

 (.008اًمٜمقر اًمس٤مومر ) ((0

 .)ُمـخٓمقط( سمخط ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م (019)سمرد اًمٜمٕمٞمؿ  ((5



 ( 48) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

هـ وهق ص٤مطم٥م اًمس٘م٤مي٦م 380يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م  ٤م٤مه ُُمِمٞماخً ـأؾمٛمَ 

خ هذا ُمسجد سمدُمقن إٓ أٟمف همػم ٛمِمٞما ـوًم،  (0)ٞمد ىم٤مؾمؿاعمِمٝمقرة سمحِ 

 : ُمٕمٛمقر طم٤مًمٞم٤م وإًمٞمؽ صقرشمف

شمقذم اًمسٞمد قمبداهلل سمـ  خ ذم اهلٜمد واحلبِم٦م وضم٤موا.ِمٞما وآل ُمُ 

  وشمسٕمامئ٦م.لم وأرسمٕملمقمكم سمؽميؿ ؾمٜم٦م اصمٜمت

قمغم ـمريـؼ ؛ رىًم٤م ذم اًمبحر ل همَ ـقوم  شمُ :  ْـ(897)خ  ػهٕي تٍ ػهً -6

 .ٜم٘مرض٦مذريتف ُمُ و (5)٤مئ٦مـ٤مٟمٛمـع وشمسٕملم وصمٛمــؾمب ىم٤مصًدا ًمٚمح٩م ؾمٜم٦مُمٙم٦م 

وىمد شمقمم اإلُم٤مُم٦م ذم ُمسجد أسمٞمف ،  : ْـ(956)خ  حؽٍ تٍ ػهً -7

وذريتف يٕمرومقن سمآل  ٤مئ٦م ،ـؾم٧م ومخسلم وشمسٕمٛمشمقذم سمؽميؿ ؾمٜم٦م 

ـْ أؿمٝمرهؿ  طمسـ سمـ قمكم  ، وُِم

وًم٘مد ىمرأ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد  اًمِمٞمخ قمكم :حمٛمد سمـ طمسـ سمـ  -0-

،  (9)هـ يمٛمـ٤م ذم سمرد اًمٜمٕمٞمؿ338سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اعمتقرم ؾمٜم٦م ا

                                                           

سم٤مًم٘مرب ُمـ شمٚمؽ  طمٞمد ىم٤مؾمؿ : شم٘مع ذم اًمٓمريؼ سملم شمريؿ وؾمٞمئقن ، وىمد سمٜمل ُمسجدٌ  ((0

 اًمس٘م٤مي٦م اعمذيمقرة.

 .(509شم٤مريخ ؿمٜمبؾ ) ((5

 .)ُمـخٓمقط( (32)سمرد اًمٜمٕمٞمؿ  ((9



 ( 49) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ويم٤من ُمٝمتًٛمـ٤م سمٛمسجد ضمده اًمِمٞمخ قمكم طمتك أٟمف ومما اًمِمٞمخ حمٛمد 

هـ قمغم اعمسجد ومتقمم اإلُم٤مُم٦م زُمٜم٤ًم 302اخلٓمٞم٥م اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 .(0)ٞمدة٤مرة أيمــمقيال وىم٤مم سمقاضم٥م طم٘مف وقمٛمر سم٤مسمف اًمنمىمل قمٛم

 وًمف صمالصم٦م أوٓد هؿ :، قمٛمر سمـ طمسـ سمـ اًمِمٞمخ قمكم  -5-

٤مٟمتـ ـوهق ضمد آل ]سمـ طمسـ[ سمؽميؿ وضم٤موا ويم٤مًمٞمٛم ظع :  (1)

 .سمٚمح٩م وهق واًمد اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ قمكم ص٤مطم٥م اًمقهط

ػم( مل يبؼ ُمٜمف اًمٞمقم جِ )اًمٗمِ ي٘مع ذم ُمسجد سمؽميؿ ؤل اًمقهط  

 : إـمالل إًمٞمؽ صقرشمف إٓ

                                                           

 .)خمٓمقط( (010)سمرد اًمٜمٕمٞمؿ  ((0



 ( 51) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

٤من سمـ قمبداًمرمحـ أب ؾمٚمٓم٤من ؾمٞم٤مك ، ـضمد قمثٛم حسن :  (2)

 وُيٕمرف قم٘مبف آل ؿمٝم٤مب.

 ؽميؿشمقمم اًم٘مْم٤مء سمؽميؿ ، شمقذم سم حممد ادحجوب :  (3)

 سمبتف وؾمٞمقي وزٟمجب٤مر. ؛ ذريتف سم٤مًمسقاطمؾ ،  (0)هـ389ؾمٜم٦م 

 .ٜم٘مرض٦مشمقذم سمٛمٙم٦م وذريتف ُمُ :  ْـ(989)خ  أتٕتكط تٍ ػهً -8

 سم٤مقمٛمر.وهل أم أوٓد حمٛمد اًمرظمٞمٚم٦م سمـ طمسلم :  تُد ػهً ػهٌٕح -9

 وهل أم قم٤مئِم٦م سمٜم٧م قمبداًمرمحـ سم٤مُمٖمٗمقن.:  تُد ػهً ضقٍح  -11

 .مل أىمػ قمغم أي ُمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝم٤م : تُد ػهً يطٌى  -11

 .مل أىمػ قمغم أي ُمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝم٤م : تُد ػهً ػائشح  -12

                                                           

 (.41ظمالص٦م اخلؼم ) ((0



 ( 50) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ًمسٞمدٟم٤م أيب سمٙمر : ج انشٍد ػهً تٍ أتً تكط انؽكطاٌ إذٕ

؛ سمٚمغ قمدد اًمذيمقر ُمٜمٝمؿ ؾمت٦م ، واإلٟم٤مث إوٓد  ـَ اًمسٙمران قمدد ُمِ 

ـا :وم٠مُم٤م ؾمبع ،   اإلٟم٤مث ومٝم

 قمٚمقي٦م -4ُمريؿ                     -9وم٤مـمٛم٦م               -5  هبٞم٦م             -0

                                           (0) زيٜم٥م. -8    ظمدُي٦م           -0قم٤مئِم٦م            -2

٘م٥م هلؿ ـ٦م ، ًمٙمـ صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ ٓ قمـأُم٤م اًمذيمقر ومٕمددهؿ ؾمتو

 (5) حمٛمد إصٖمر. -9طمسـ            -5حمٛمد إيمؼم            -0وهؿ :  

٦م أوٓده ـا ٜمحٍم ذم سم٘مٞمومٕم٘م٥م ؾمٞمدٟم٤م أيب سمٙمر اًمسٙمران ُمُ 

 : وأظمقيف )ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م( ؛ اًمِمٞمخ قمكم ٦م ـالصمـاًمث

 : ْـ(865)خ ػثساهلل انؼٍسضٔغ اتٍ أتً تكط انؽكطاٌ اإلياو  -0

هـ 000سمؽميؿ ؾمٜم٦م قمبداهلل سمـ أيب سمٙمر اًمٕمٞمدروس  ُم٤مموًمد اإل

٤من ؾمٜملم ، وُمـ طمٞم٤مة واًمده قمنم ـوأدرك ُمـ طمٞم٤مة ضمده اًمس٘م٤مف صمٛم

وشمقذم قمٛمف وقمٛمره قات ، ومؽمسمك قمغم يد قمٛمف قمٛمر اعمحْم٤مر ، ـؾمٜم

                                                           

 (.0/35ؿمٛمس اًمٔمٝمػمة ) ((0

 (.0/35ؿمٛمس اًمٔمٝمػمة ) ((5



 ( 52) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم شمريؿ واًمٞمٛمـ واحلج٤مز ، طمتك  دا وضَم ( ؾمٜم٦م ، 52)

اشمٗمؼ قمغم ضمالًمتف وشم٘مديٛمف ومتقمم ٟم٘م٤مسم٦م اًمس٤مدة سمٜمل قمٚمقي ، وًمف 

اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م : اًمٙمؼمي٧م إمحر ورؾم٤مئؾ ذم قمٚمقم 

سمَٕمبْـَقل ىمريب٤ًم ُمـ اًمِمحر ذم  ٤م ، شمقذمقاًدا ؾمخٞمًّ ختٚمٗم٦م ، ويم٤من ضَم ـُمُ 

، سمٕمد  (0) هـ002ؾمٜم٦م ودومـ هب٤م  ٛمؾ إمم شمريؿــمري٘مف إمم شمريؿ ، وطُم 

، وىمد  أْن صغم قمٚمٞمف أظمقه اًمِمٞمخ قمكم ، ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل هبام ذم اًمداريـ

 ظمدُي٦م                  -5    رىمٞم٦م            -0              هـ : أٟمج٥م مخس سمٜم٤مت 

  سُمـٝمٞما٦م. -2ـمٚمح٦م              -4                               يمٚمثقم -9 

 يمقر :ُمـ اًمذ قمبداهلل اًمٕمٞمدروس ظمـٛمس٦م ًمإلُم٤ممو 

، وىمد أٟمج٥م صمالث هـ 304 ؾمٜم٦م سمٕمدن شمقذم:  أبوبكر افعدين (0)

هـ( وأقم٘م٥م أمحد 355ٛمد اعمس٤موى )ت ـاؾمٛمف أطم اسمٜم٤مت ووًمدً 

 .ٛمٞمعٟم٘مرض اجلا ىمدو : حمٛمد وقم٘مٞمؾ ، لماسمٜم

وىمد أٟمج٥م اإلُم٤مم قمبداهلل سمـ ، هـ 303: شمقرم سمؽميؿ ؾمٜم٦م صوخ  (5)

 يٜمتٛمل اًمس٤مدة آل قمبداهلل سمـ ؿمٞمخ.هـ( وإًمٞمف 344ؿمٞمخ )ت 

                                                           

 (.541)شم٤مريخ ؿمٜمبؾ  ((0



 ( 53) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

، وىمد أٟمج٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ هـ 308: شمقذم سمؽميؿ ؾمٜم٦م حسغ  (9)

 هـ( وًمف ذري٦م ُمب٤مريم٦م ـمٞمب٦م يمثػمة.300احلسلم )ت 

، وىمد أٟمج٥م وًمًدا واطمًدا  هـ 082: شمقذم سمؽميؿ ؾمٜم٦م ظلوي  (4)

 هق اإلُم٤مم اًمٙمريؿ قُمٛمر واطمد وًمٕمبداهلل اسمـ ، اؾمٛمف قمبداهلل 

 ، وًمف ذري٦م ُمب٤مريم٦م ـمٞمب٦م. هـ( سمٕمدن0111)ت 

 وهق ُمٜم٘مرض اًمٕم٘م٥م. :حممد  (2)

وًمد سمؽميؿ  : ْـ(869أمحس تٍ أتً تكط انؽكطاٌ )خ انشٍد  -5

وضم٤مء ذم شمراضمؿ وأدرك ضمده اًمس٘م٤مف ، وشمٚم٘مك قمـ قمٚمامء شمريؿ ، 

واًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ، اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م أٟمف يم٤من ُمـ إوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم 

، ُمـ اًم٘مرآن  ٤ميقم رسمٕمً ويم٤من ورده يمؾ ، ذم ـم٤مقم٦م رب اًمٕم٤معملم 

ٛمؾ إمم شمريؿ ـوطُم ،  (0)ؽِس ٤م ُمـ )ٓ إًمف إٓ اهلل( شمقذم سم٤مًمٚم  وؾمبٕملم أًمٗمً 

 :٥م صمالصم٦م أوٓدأٟمج. وىمد (5)وىمؼم قمٜمد رضمكم واًمده

                                                           

: )هل ُمـ  اًمٚم ِسؽ : ىمري٦م أىمرب إمم شمريؿ ُمـ قمٞمٜم٤مت . ىم٤مل اًمسٞمد قمبداًمرمحـ سمـ قمبٞمداهلل ((0

اًم٘مرى اًم٘مديٛم٦م وىمد يم٤مد هُيجر اؾمٛمٝم٤م ؛ إذ ص٤مر اًمٜم٤مس يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م ًمٗمظ ]اًم٘مري٦م[ 

  (.389وم٘مط(. إدام اًم٘مقت )

 .(0/520اًمٗمرائد اجلقهري٦م  ٛمقع شمراضمؿ اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م ) ((5



 ( 54) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ًمف ؾمبٕم٦م أوٓد ، اٟم٘مرض :  هـ030شمقذم سمؽميؿ ؾمٜم٦م :  ظقول  (0)

أسمقسمٙمر وقمبداًمرمحـ ، واخلٛمس٦م هلؿ قم٘م٥م ُمٜمتنم ؛ قم٘م٥م اصمٜملم ُمٜمٝمام 

وؿمٞمخ وزيـ( وذريتٝمؿ ذم اًمٕم٤ممل وهؿ )أمحد وقمكم وقمبداهلل 

  ٤مص وسمبٜم٘م٤مًم٦م اهلٜمد واًمٞمٛمـ وهمٞمؾ سمـ يٛملم وسمّمقر وضم٤موا.٘مسم٤معمِم

سم٤مًمٞمٛمـ ،  هـ وقم٘مبف ذم أسملم303: شمقذم ؾمٜم٦م   ل  حممد هق  (5)

 واهلٜمد وُمالسمر وؾمامراٟمغ وؾمقُمؽما وؾمٞمئقن. (0)وزيٚمع

 يٚمع.ز سمٛمديٜم٦مهـ 308: شمقذم ؾمٜم٦م  ظلوي  (9)

  

                                                           

ُمديٜم٦م صقُم٤مًمٞم٦م شم٘مع ذم اًمِمامل اًمٖمريب قمغم ؾم٤مطمؾ ظمٚمٞم٩م قمدن اعم٘م٤مسمؾ ًمدوًم٦م ضمٞمبقيت.  ((0

 .اعمديٜم٦م اًمرطم٤مًم٦م اسمـ سمٓمقـم٦م واعم٘مريزي وهمػمهؿ وىمد ُمر قمغم



 ( 55) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 (0) األؼط انثسٌٔح يٍ آل تا ػهٕي

ُمٕمٔمؿ سمٞمقت اًمس٤مدة آل سم٤مقمٚمقي اعمٜمتنميـ ذم سم٤مدي٦م طمرضُمقت  

 يرضمٕمقن إمم صمالصم٦م رضم٤مل ُمـ أقمالم اًمس٤مدة اًمٕمٚمقيلم وهؿ :

 ٛم٘مدم.ـف اًمـ٘مٞمـٛمد اسمـ اًمٗمـأطم -0

 قمٚمقي سمـ حمٛمد ُمقمم اًمدويٚم٦م. -5

 اًمسٙمران.ٛمد سمـ أيب سمٙمر ـأطم -9

ٛمد سمـ أيب ـوُمـ أؿمٝمر اًمبٞمقت اًمبدوي٦م اًمتل شمٜمتس٥م إمم ؾمٞمدٟم٤م أطم 

 سمٙمر اًمسٙمران :

 سمٞم٧م قم٘مٞمؾ -9سمٞم٧م ؾمٝمؾ                  -5ٛمقده               ـسمٞم٧م طُم  -0

 سمٞم٧م زيـ -0سمٞم٧م حمسـ                  -2سمٞم٧م ىمرُمقص             -4

 سمٞم٧م يمحقم - 3                 سمٞم٧م دطمقم -0سمٞم٧م اًمٙمٝم٤مزم                -8

 سمٞم٧م اخلِمش -00سمٞم٧م ُمِم٤ميخ             -01سمٞم٧م إظمسػ     -01

 سمٞم٧م ىمٓمب٤من. -13

  

                                                           

  (.00-00عمٕمروم٦م اعمزيد قمـ اعمقضقع راضمع يمت٤مب اعمٕمجؿ اًمٚمٓمٞمػ ) ((0



 ( 56) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 

 انغطتً يؽدس انشٍد ػهً

ىمل ٤م سم٤مًمنما  أطمد ُف ٕمرَ ان ؛ يُ ُمسجدرمحف اهلل ًمإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم 

ريب ، إٓ أنا اعمِمٝمقر ُمٜمٝمام واعمٕمٛمقر اًمٞمقم هق اعمسجد وأظمر سم٤مًمٖمَ 

اًمٞمقم قمغم اًمِم٤مرع اًمٕم٤مم ُم٘م٤مسمال عمدارس ، وي٘مع اعمسجد  اًمٖمريب

وشم٘مع إمم ضمقاره )زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم( واًمتل شم٘م٤مم اًمس٘م٤مف إهٚمٞم٦م ، 

هب٤م اًمدروس اًمٗم٘مٝمٞم٦م يقُمل آصمٜملم واخلٛمٞمس ُمـ يمؾ أؾمبقع ، طمٞم٨م 

ممـ ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٘مٝم٤مء شمريؿ ور ًمٚمتدريس ومٞمٝم٤م أطمد يتّمدا 

 يٜمتسبقن هلذا اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ.

٤مل ؾمٞمدي اًمقاًمد طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه ذم يمت٤مسمف )اًمـدًمٞمؾ اًم٘مـقيؿ ذم ىم

أصمٜم٤مء يمالُمف قمــ ُمسـجد اًمِمـٞمخ قمـكم  (0)(ذيمر ر ُمـ قم٤مدات شمريؿ

سمــ أيب سمٙمـر  وُمٜمٝم٤م ُمسـجد اإلُمـ٤مم اًمِمـٞمخ قمـكمُم٤م ٟمّمف : )اًمٖمريب 

ــ٤مت  ــع إوىم ــ٦م ذم مجٞم ــقر سم٤مًمٓم٤مقم ــق ُمِمــٝمقر ، اًمســٙمران اعمٕمٛم وه

                                                           

 (.005) اًمدًمٞمؾ اًم٘مقيؿ ذم ذيمر رء ُمـ قم٤مدات شمريؿ( 0)



 ( 57) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ومٞمف ىمبؾ اًمٗمجـر  (0)داوم قمغم ىمراءة احلزب ـْ وُمَ ، سم٤مؾمتج٤مسم٦م اًمدقمقات 

د قمامرشمـف ؾمـٜم٦م وضمـد  ، سم٢مذن اهلل ٤م اًم٘مرآن سيٕمً  ظَ طمٗمِ ، وسمٕمد اعمٖمرب 

 .(5)ُمـ اعمنمع  ، وزيد ومٞمف اًمّمحـ واًمرواق اًم٘مبٚمٞملم.اههـ 309

، ومم٤م يٜمبٖمل  واعمسجد ُمٕمٛمقر سم٤مًمّمٚمقات وطمزب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

سمــ ؿمـٝم٤مب اؾمت٤مذٟم٤م اًمسٞمد أمحد سمـ قمبداهلل سمـ قمكم رة إًمٞمف أنا أاإلؿم٤م

سم٘مـراءة أيب قمٛمـرو  هـ ىمد يمتـ٥م اعمّمـحػ يمـ٤مُماًل 0495اعمتقرم ؾمٜم٦م 

اًمدوري ، وهق اًمذي ُي٘مرأ ومٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم طمزب ُمسـجد اًمِمـٞمخ 

وأيًْم٤م ظمط سم٘مٚمٛمف اًم٘مراءات اًمتل شم٘مرأ ذم ظمتؿ رُمْم٤من ،  (9)٤مقمكم طم٤مًمٞمً 

جتٛمع ـطمٞمـ٨م يـ، ( ُمــ رُمْمـ٤من 52ظمتؿ اعمسـجد يٙمـقن ًمٞمٚمـ٦م )و

ويسـتٛمرون ذم اًم٘مـراءات إمم ، اعمّمٚمقن ًمّمالة اًمٕمِم٤مء واًمـؽماويح 

 ىمبٞمؾ اًمٗمجر. 

يمام يٕمٛمر اعمسجد سم٤مٕذيم٤مر ، وإوراد ، وُمٜمٝم٤م راشم٥م اًمِمٞمخ قمـكم 

 اًمذي ي٘مرأ يمؾ ًمٞمٚم٦م سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ شمالوة اًم٘مرآن ىمبٞمؾ اًمٕمِم٤مء.

                                                           

 ي٘مّمد شمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اعمسجد سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ، وىمبٞمؾ اًمٗمجر.( 0)

 (.5/500)اًمروي ( اعمنمع 5)

 .يمام يمت٥م ُمّمحًٗم٤م عمسجد سم٤ميٕم٘مقب سم٤معمجػ ، وُمسجد سم٤مطمرُمل سم٤مخلٚمٞمػ (9)



 ( 58) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 ًمٖمريب :ًمٚمٛمسجد ا اوإًمٞمؽ صقرً 

 
 اجلٝم٦م اًمِمٛمـ٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمسجد

 

 اجلٝم٦م اجلٜمقسمٞم٦م ًمٚمٛمسجد
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                                    حراب اعمسجد        ـُم                          ُمٜم٤مرة اعمسجد                  



 ( 61) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 يؽدس انشٍد ػهً انشطقً

رىمل ومٞم٘مـع اًمٞمـقم وؾمـط ُمزرقمـ٦م ُمــ ـسجد اًمِمٞمخ قمكم اًمِمأُم٤م ُمَ 

واعمسـجد اعمـذيمقر  –أطمـدى طم٤مومـ٤مت ُمديٜمـ٦م شمـريؿ  –دُمـقن ُمزارع 

ن سمسـب٥م ق٤م ٓ ُيّمكم ومٞمف اًمٞمقم إٓ أوًمئؽ اعمزارقمـُمٝمجقر اًمٞمقم ورسمٛم

 أسهؿ اًمتل شمٕمٛمؾ ذم اعمزرقم٦م ، واحلرج اًمقاىمع قمغم اًمقاومديـ قمٚمٞمف.

ه سمٚمٗم٘مٞمـف أصمٜمـ٤مء الىم٤مل صدي٘مل اًمب٤مطم٨م إؾمت٤مذ صـ٤مًمح سمــ قمبـداًم

 يـزال اعمسـجد اًم٘مـديؿ ٓ) قمـ ُمسجد اًمِمٞمخ قمكم اًمنمـىمل : فطمديث

وىمد ُأحلؼ سمف ذم اعم٤ميض ُمـ اجل٤مٟمـ٥م اًمِمـامزم إضـ٤موم٦م ُمتّمـٚم٦م ،  ٤مـىم٤مئٛمً 

سم٤معمسجد هل٤م حمراب ، و سُمٜمل ذم ضم٤مٟمبف اجلٜمقيب همروم٦م ) َُمـؼمد ( جلٚمـقس 

٤م رب ؛ طمتـك ئمـؾ اعمسـجد ٟمٔمٞمًٗمــو اًمِم اًمزوار ًمالؾمؽماطم٦م و إيمؾ

ىم٤مره ُمـ قمب٨م إـمٗم٤مل و خمٚمٗم٤مت اًمزوار ، و ىمـد قمغم هٞمبتف وو حم٤مومٔم٤م

ٟمٔمر ا) وم٘مد شمٖمػم طم٤مل اعمسجد مت٤مُم٤م! أُم٤م اًمٞمقم !يم٤من ًمف ذًمؽ ذم اعم٤ميض 

ُيبس اعمسجد اًم٘مديؿ اًمذي ي٘مع سملم اإلض٤موم٦م و اعمؼمد ( اًمّمقر اعمروم٘م٦م

ٞمض ومالش اًمٙم٤مُمػما ًمـ يتســ ًمٜمـ٤م ُمِ ٤م ، وًمقٓ وَ داُمًس  ٤مذم ضمقومف فمالُمً 

اًمرصمـ٦م ،   ؿم٧م يمراُمتـف طم٤مًمـ٦م اعمسـجددَ اًمذي ظَم  حراسمف اًمٕمتٞمؼـرؤي٦م ُمِ 



 ( 60) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

و طمٗمـظ هـذا اعمـ٠مصمر ، إليمرام سمٞمـ٧م اهلل سمٕمـامرة ؛ ومٝمؾ ُمـ ًمٗمت٦م يمريٛم٦م 

واعمسـجد إمم قمٝمـد ىمريـ٥م  (0)(؟ ُمـ اإله٤مٟم٦م و اخلراب ٤مّم٤مٟمً ٤م ُمُ ـًيمريٛم

رُمْم٤من( يمـام طمـدصمٜمل  00يم٤من ُمٕمٛمقًرا وخيتؿ ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ًمٞمٚم٦م )

ًمٚمح٤مًم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمسـجد  اصقرً وإًمٞمؽ  . نوسمذًمؽ ُمِم٤مخيٜم٤م اعمٕم٤مس

اًمب٤مطمــ٨م إؾمــت٤مذ صــ٤مًمح سمـــ  رىمل يمــام صــقره٤مـاًمِمــٞمخ قمــكم اًمِمــ

 ه سمٚمٗم٘مٞمف ُمِمٙمقًرا :القمبداًم

 

 

 
  

                                                           

 .ٟمؽمٟم٧مقمغم اإلسمـ قمبداًماله سمٚمٗم٘مٞمف دوٟم٦م إؾمت٤مذ ص٤مًمح ( ُم0)
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 ( 63) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

  

 

 



 ( 64) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

  

 

 



 ( 65) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 
 ظأٌح انشٍد ػهً 

سمٛمديٜم٦م شمـريؿ اًمزواي٤م اعمِمٝمقرة  ـَ ُمِ : )طمٗمٔمف اهلل ىم٤مل ؾمٞمدي اًمقاًمد 

زاوي٦م ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم اًمٕمٚمـؿ اًم٘مٓمـ٥م اًمِمـٝمػم اًمِمـٞمخ قمـكم ٟمـقر  اًمٖمٜم٤مء

أؾمسـٝم٤م اًمِمـٞمخ قمـكم سمح٤مومـ٦م اًمـبالد ، سمــ أيب سمٙمـر اًمسـٙمران  اًمديـ

درس قمـ٤مم ذم إؾمـبقع ٕم٘مـد هبـ٤م َُمـويُ ، ُمالص٘م٦م سمٛمسجده اعمِمـٝمقر 

، وهـل زاويـ٦م  واخلٛمٞمس آصمٜملميقُمل  ـْ سمٕمد صالة اًمٔمٝمر ُمِ ؛ ُمرشملم 

سم٦م ًمٚمٗمتقح ذم اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م واعمٗمٞمدة جرا ـقمٔمٞمٛم٦م إسار وإٟمقار وُمُ 

ر ًمٚمتدريس هب٤م أطمد ويتّمدا  ، ٝم٤مـىمّمده٤م وطمرض اًمتدريس سم ـْ ًمٙمؾ ُمَ 

 .  (0)(وومتح قمغم اجلٛمٞمع ومتقح اًمٕم٤مروملم، اهلل هبؿ  عذري٦م اًمِمٞمخ قمكم  ُمتا 

وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُمـ٦م قمٛمـر سمــ قمٚمـقي اًمٙمـ٤مف ذم يمت٤مسمـف اعمٛمتـع 

]اخلب٤مي٤م ذم اًمزواي٤م[ ُم٤م ٟمّمف : )وُمـ شمٚمؽ اًمزواي٤م زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم سمــ 

أيب سمٙمر اًمسٙمران ؛ وم٢منا هذه اًمزاوي٦م ُمٜمسـقسم٦م ًمٚمِمـٞمخ قمـكم اعمـذيمقر ، 

وٟمسبتٝم٤م ًمف ٓ أدري هؾ ٟمسبتٝم٤م ًمٙمقهنـ٤م سمٛمسـجده أو أٟمـف هـق اًمـذي 

                                                           

 (.059)سمٌمء ُمـ آظمتّم٤مر  اًمدًمٞمؾ اًم٘مقيؿ ذم ذيمر رء ُمـ قم٤مدات شمريؿ( 0)
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س هب٤م ، وًمٙمـ رأي٧م ذم اًمِمجرة اًمٕمٚمقيـ٦م ُمٙمتقسًمـ٤م أؾمسٝم٤م وسمٜم٤مه٤م ودرا 

اسمــ اًمِمـٞمخ هــ( 0104)ت حت٧م اؾمؿ ؾمٞمدٟم٤م قمبـداًمرمحـ اًم٘مـ٤ميض 

ر اًمزاوي٦م اعمٜمسـقسم٦م ) ؿمٝم٤مب اًمديـ إيمؼم هبذا اًمٚمٗمظ  أٟمف هق اًمذي قمٛما

ومل شمزل  ، جلده اًمِمٞمخ قمكم سمج٤مٟم٥م ُمسجده سمؽميؿ ، اعمِمٝمقرة سم٤مًمٗمتقح

ة ، وٓ زال اًمدرُس ُيٕم٘مد يمـؾ يـقم ُمٕمٛمقرة ، ووىمػ قمٚمٞمٝم٤م يمتًب٤م يمثػم

ىمـ٤مل احلبٞمـ٥م وًمـذًمؽ  (0) ، ذم ومـ اًمٗم٘مف وقمٚمـقم اًمـديـ( اصمٜملم ومخٞمس

ُم٤م وىمع زم اًمٗمتح اًمٕمٔمٞمؿ إٓ عم٤م ىمـرأت قمـغم )قمبداهلل سمـ طمسلم سمٚمٗم٘مٞمف : 

 .(5) (سمـ ؿمٝم٤مب ذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكماؿمٞمخل قمبداهلل سمـ قمكم 

قمـغم أًمسـٜم٦م وىمد ذيمر اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ قمٚمقي اًمٙمـ٤مف ُمـ٤م يتٜم٤مىمـؾ 

ُمِم٤مخيٜم٤م ذم ومْمؾ هذه اًمزاوي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وم٘م٤مل : )ويروى قمــ احلبٞمـ٥م 

قمٛمر سمـ قمبداًمرمحـ اًمٕمٓم٤مس أٟمف ىم٤مل : ٓ يزال اًمٕمٚمؿ ذم أوٓد اًمِمٞمخ 

قمكم سمـ أيب سمٙمر ُم٤م داُم٧م زاوي٦م ضمدهؿ اعمذيمقر شُمٗمتح ًمٚمتدريس هبـ٤م أو 

 .(9) ُم٤م هذا ُمٕمٜم٤مه(

                                                           

 (.40)اخلب٤مي٤م ذم اًمزواي٤م ( 0)

 (.920)حتٗم٦م إطمب٤مب ( 5)

 (.03)حتٗم٦م إطمب٤مب ( 9)
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ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل هبـؿ  وىمد أظمؼمين ؾمٞمدي اًمقاًمد ومٞمام ؾمٛمٕمف ُمـ ُمِم٤مخيف

 أنا زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم ُم٤م داُم٧م شمٗمتح ًمٚمدرس وم٤مًمٜم٤مس قمغم ظمػم.

طمـقازم اًمسـ٤مقم٦م ودرس آصمٜملم واخلٛمٞمس سم٤مًمزاوي٦م يبـدأ فمٝمـًرا 

صمؿ يٜمٓمٚم٘مـقن إمم اًمزاويـ٦م ُمــ ، اًمٔمٝمر سم٤معمسجد  طمٞم٨م ُيّمغماًمث٤مٟمٞم٦م 

٤م ـاًمب٤مب اًمذي يٗمتح هل٤م ُمـ ظمالل اًمّمػ إول ُمــ اعمسـجد يمٛمـ

        ئمٝمر ذم اًمّمقرة :

 
ٞم٘مرؤون ذم إطمٞم٤مء ، وم طمتك اًمٕمٍمذم اًمٗم٘مف ويستٛمر اًمدرس 

 .خرضمقن إمم اعمسجد ًمّمالة اًمٕمٍمـا ، صمؿ يقمٚمقم اًمديـ يسػمً 
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 ظأٌح انشٍد ػهً ضجػًا
ٟم٘مؾ ؿمٞمخٜم٤م اعم١مرخ قمٛمر سمـ قمٚمقي اًمٙم٤مف أن ُمٗمتل اًمدي٤مر 

احلرضُمٞم٦م اًمٕمالُم٦م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر ىم٤مل ذم اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م قمـ 

ه٤م ُم٤م ىمدام اعمٜم٤مرة ُمُ اًمِمٞمخ قمكم زاوي٦م  صمؿ زاد  -٤م همرسمً  – ٘مباًل : )وطمد 

 –ضمٜمقب  –٤م سمحري ؾم٤مىمٓمً  (0) سمـ ؿمٝم٤مبااًمسٞمد قمكم سمـ ؿمٞمخ 

٤م ؾم٤مىمٓمً  (5) سمـ ؿمٝم٤مباٛمٜم٤مرة ، صمؿ زاد اًمسٞمد قمبداهلل سمـ قمكم ـاًم

٤م ذىمل سمحريف آظمر ، صمؿ زاد قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد اعمِمٝمقر ؾم٤مىمٓمً 

  (9) واعم٤مء(. ًمٚم٘مٝمقة حاًل ـاًمس٤مىمٓملم وُم

سمـ اصمؿ إنا اًمسٞمد اًمٗم٤مضؾ أسم٤مسمٙمر سمـ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمكم 

هـ 0921يمٚمٝم٤م ، ويم٤مٟم٧م اًمٕمامرة ُمـ ؾمٜم٦م  -هدُمٝم٤م  –ؿمٝم٤مب ظمرهب٤م 

 (4)هـ.0922إمم 

  

                                                           

 .ٕٟمف شمقمم اًمتدريس سم٤مًمزاوي٦م؛ اًمسٞمد قمكم سمـ ؿمٞمخ شمقذم سم٤مًمِمحر وؾمت٠ميت شمرمجتف ( 0)

 .ٛمتفـاًمسٞمد قمبداهلل سمـ قمكم شمقمم اًمتدريس سم٤مًمزاوي٦م وؾمت٠ميت شمرضم( 5)

 (.45)اخلب٤مي٤م ذم اًمزواي٤م ( 9)

 (.45)اخلب٤مي٤م ذم اًمزواي٤م ( 4)
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 ٕا انرسضٌػ انؼهًاء انصٌٍ ذٕن

 (1) يف ظأٌح انشٍد ػهً
ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اعم١مرخ قمٛمر سمـ قمٚمقي اًمٙم٤مف : )واًمذي ئمٝمر أنا 

ر ًمٚمتدريس سمزاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم هق اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ل ُمَ أوا  ـ شمّمدا

هـ واعمتقرم هب٤م ؾمٜم٦م 344قمبداًمرمحـ اًم٘م٤ميض اعمقًمقد سمؽميؿ ؾمٜم٦م 

   .(5) هـ(0104

إٓ يتقمم اًمتدريس سمزاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران ٓ و

ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اعم١مرخ قمٛمر سمـ  ٦م اإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم ؛ُمـ ذري واطمد

قمٚمقي اًمٙم٤مف : )واًمذي يتقمم اًمتدريس ومٞمٝم٤م ويتّمدره هم٤مًمًب٤م يٙمقن 

يمآل ممـ يٜمتس٥م ًمٚمِمٞمخ قمكم ؛ ؾمقاء يم٤من ُمـ آل ؿمٝم٤مب أو همػمهؿ 

                                                           

اًمب٤مطم٨م طمسلم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبـداًم٘م٤مدر أوم٤مدين يمثػما ذم هذا اعمقضقع اًمسٞمد  (0)

اًمٙم٤مف ، وهق ُمـ اعمٝمتٛملم سمؽماث وـمري٘م٦م أهٚمف رسمٓمٜم٤م اهلل وإيـ٤مه هبـؿ وووم٘مٜمـ٤م خلدُمـ٦م 

 .يمتبٝمؿ وـمري٘متٝمؿ

 (.49 - 45)اخلب٤مي٤م ذم اًمزواي٤م ( 5)
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٤مدي وآل ُمِمٝمقر أو آل اًمزاهر أو همػمهؿ ُمـ سمٓمقن آل اًمِمٞمخ اهل

 .ِمٙمؾ شمّم٤مقمديسم ٝم٤مـ شمقمما اًمتدريس ومٞموإًمٞمؽ سمٕمض ُمَ  (0)(قمكم

 ٔتطكرُاشٍرُا ذهٍفح انؽهف ٔتقٍرٓى  (8)
 تٍ شٓاب انسٌٍاػثساهلل تٍ زلًس تٍ ػهٕي احلثٍة 

 
هـ وذًمؽ سمٕمد ووم٤مة 0452 اًمتدريس ومٞمٝم٤م ُمـ قم٤مم شمقمما  وًم٘مد

احلبٞم٥م ، و ٛمر سمـ أمحد اعمِمٝمقر اًم٘م٤ميضاًمٕمالُم٦م قمُ رسمٞمٜم٤م وُمُ ؿمٞمخٜم٤م 

ُمـ ؿمٝمر  08ـ ُمقاًمٞمد شمريؿ ذم ُمِ اًمديـ سمـ ؿمٝم٤مب اقمبداهلل سمـ حمٛمد 

خرج سم٠مسمٞمف ، وشمتٚمٛمذ قمغم ُمِم٤ميخ شمريؿ ـهـ ، وىمد شم0925رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

ُمآصمر ؾمٚمٗمٜم٤م ر ًمٚمتدريس واًمققمظ ذم يمثػم ُمـ وىمد شمّمدا وقمٚمامئٝم٤م ، 

                                                           

 (.45 - 40)اخلب٤مي٤م ذم اًمزواي٤م ( 0)
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اًمّم٤مًمح ، ومتّمدر ذم رسم٤مط شمريؿ عمدرس اًمسب٧م وإرسمٕم٤مء ، وشمّمدر 

طم٦م ر ذم روطم٦م وُمقًمد سور ، وروذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم ، يمام شمّمدا 

 ، وُمقًمد ؿمٝم٤مب اًمديـ سم٤مًمٜمقيدرة وهمػمه٤م.ُمسجد اعم٤مس اًمرُمْم٤مٟمٞم٦م 

ُمـ اًمٙمت٥م ،  اطم٦م ُمسجد سور( قمددً ىمد ىمرأت قمٚمٞمف ذم )روو

وٟمحٛمد اهلل أْن  (اًمرُمْم٤مٟمٞم٦م طم٦م ُمسجد اعم٤مسيمام ىمرأت قمٚمٞمف ذم )رو

 .ومٜم٤م سمحْمقر سمٕمض دروؾمف ذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكمَذُ 

 انؼاليح انفقٍّ انؽٍس انفاضم شٍرُا  (8)
 (1) (ْـ 8485 - 8339)انقاضً ادلشٕٓض ػًط تٍ أمحس  احلثٍة

 

                                                           

 .سم٢مذن اهلل ىمريب٤ًمٛم٦م ُمقؾمٕم٦م ًمِمٞمخٜم٤م ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف ، ٟمٜمنمه٤م ـشمقضمد شمرضم (0)
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سمـ اهق اًمسٞمد اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض قمٛمر سمـ أمحد سمـ قمبداهلل 

ِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر زيـ اعمِمٝمقر اًم٘م٤ميض. يٜمتٝمل ٟمسبف إمم اإلُم٤مم اًم

ٙمٜمك سم٠ميب قمبداهلل أُم٤م قمـ يمٜمٞمتف ومٙم٤من يُ ، سمـ قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف ا

 وُُي٥م أن ُيٜم٤مدى هب٤م.،  ا هبذه اًمٙمٜمٞم٦ميمثػمً  ويم٤من رمحف اهلل يٕمتز  

، وٟمِمـ٠م  هـ ذم ُمديٜمـ٦م شمـريؿ0993وًمد اًمسٞمد قمٛمر اعمِمٝمقر ؾمٜم٦م 

عم٤م سمٚمـغ ؾمــ اًمتٛمٞمٞمـز أحل٘مـف واًمـده ، و طمسٜم٦م ةحت٧م رقم٤مي٦م واًمده ٟمِم٠م

، صمـؿ  سمٛمدرؾم٦م اإلىمب٤مل سمدُمقن طمٞم٨م اًمِمـٞمخ قمبـداهلل ؾمـٕمٞمد سمـ٤مهمقث

، صمـؿ  ، وم٘مرأ اًم٘مرآن وشمٕمٚماؿ اًمتجقيـد حٞمؾاًمتحؼ سمُٕمٚمٛم٦م سم٤مهمري٥م سم٤مًمس  

اًمتحؼ سمٛمٕمالُم٦م اإلُمـ٤مم حمٛمـد سمــ قمٛمـر أيب ُمـريؿ ًمتحٗمـٞمظ اًم٘مـرآن 

 اًمٙمريؿ قمغم يد اًمِمٞمخ ؾم٤ممل سمـ حمٛمد اخلٓمٞم٥م.

، واٟمتٔمؿ ذم ؾمٚمؽ ـمالب  هـ0920صمؿ اًمتحؼ سمرسم٤مط شمريؿ ؾمٜم٦م 

، وٓزُمف طمتك ووم٤مشمف ؾمـٜم٦م  اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري

اًمِمـ٤مومٕمل طمتـك ، طمٞم٨م شمٜم٘مؾ ذم دروس اًمرسم٤مط ذم اًمٗم٘مـف  هـ0900

 ، صمؿ قمٛمؾ ىم٤مضٞم٤م ذم أيمثر ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م. أيمٛمٚمٝم٤م
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اًمسٞمد قمٛمر اعمِمٝمقر سمٕمـض اًمرؾمـ٤مئؾ ؿمٞمخٜم٤م يمت٥م  : آثار ادًف 

 : ، ًمٕمؾ أ ٝم٤م اعمختٍمة

 إيْم٤مح اًمٓمريؼ ًمسػم إضمراءات اًم٘مْم٤مء سم٤مًمتح٘مٞمؼ.  -0

 سمٖمٞم٦م ُمـ متٜمك ذم شمقضٞمح سمٕمض ُمٕم٤ممل شمريؿ اًمٖمٜم٤مء.  -5

 شمرمج٦م ًمسٞمدٟم٤م أيب سمٙمر اًمٕمدين.  -9

 شمرمج٦م ًمسٞمدٟم٤م اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم.  -4

 اًمدًمٞمؾ اًمقض٤مح ومٞمام ُي٥م ُمٕمرومتف عمتقزم قم٘مقد اًمٜمٙم٤مح.  -2

 رؾم٤مًم٦م ذم ؿمامئؾ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.  -0

 رؾم٤مًم٦م ذم اًمّمقم. -8

 ذح اًمرؾم٤مًم٦م اجل٤مُمٕم٦م.  -0

 ومت٤موى. -3

  ؿمٝمر رُمْم٤من.ذم٤من ـُمٜمح٦م أهؾ اإليٛم -01

ُم٘متٓمػ ُمـ شمرمج٦م إُمـ٤مم اعمحـدصملم أيب قمبـداهلل حمٛمـد سمــ  -00

 إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري.
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اًمسـٞمد قمٛمـر اعمِمـٝمقر ؿمـٞمخٜم٤م ؛ طمٞم٨م يمـ٤من  ديقان ؿمٕمر -05

 ًمف اًمٕمديد ُمـ اًم٘مّم٤مئد ذم اعمدح واًمٖمزل وهمػم ذًمؽ.، طًم٤م رِ ؿم٤مقمرا ُمَ 

ــه ــقذم رمحــف اهلل ذم اًمت٤مؾمــع ُمـــ مجــ٤مدى أظمــرة ؾمــٜم٦م  : عؾات شم

، وؿُمـٞم ع  (00) اًمس٤مدؾمـ٦م واًمثامٟمـلم قم٤مًُمـ٤م هـ قمـ قمٛمر يٜمـ٤مهز0452

سمٕمد اًمّمالة قمٚمٞمف ذم ُمسـجد ُمِمـٝمقر ضمب٤مٟم٦م شمريؿ ٤مٟمف اًمٓم٤مهر إمم ـثٛمضُم 

سمــ ؿمـٝم٤مب ااًمسٞمد قمبداهلل سمـ حمٛمـد ؿمٞمخٜم٤م طمٞم٨م صغما قمٚمٞمف سمدُمقن 

اًمديـ ، يمام ىم٤مم اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد ؾم٤ممل سمـ قمبـداهلل اًمِمـ٤مـمري ذم ضمٜم٤مزشمـف 

ٛمؾ إمم ـسمٕمـض ومْمـ٤مئٚمف ، صمـؿ طُمـ رَ ُمذيمًرا سمخٓمقرة وم٘مد اًمٕمٚمامء وذيَمـ

رمحـ٦م إسمـرار وأؾمـٙمٜمف ضمٜمـ٤مت  ، ومرطمؿ اهلل ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مؼمة زٟمبؾ سمؽميؿ

 دمري ُمـ حتتٝم٤م إهن٤مر.

ومؽمة ذم زُمـ همالىمٝم٤م ذم اًمزاوي٦م سمٕمد إؿمٞمخٜم٤م رمحف اهلل س درا  وىمد

احلٙمؿ اًمِمٞمققمل حلرضُمقت ، وذًمؽ سمٕمد ووم٤مة احلبٞم٥م حمٛمد سمـ 

، وًم٘مد ىمرأت قمغم ؿمٞمخٜم٤م احلبٞم٥م قمٛمر سمـ  (1) سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـاقمٚمقي 

                                                           

 .(409اًمٕم٘مقد اجل٤مهزة واًمققمقد اًمٜم٤مضمزة ذم شمراضمؿ سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اًمب٤مرزة ) (0)
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أمحد اًم٘م٤ميض اعمِمٝمقر أصمٜم٤مء شمدريسف سم٤مًمزاوي٦م ، يمام شمتٚمٛمذت قمغم يديف 

  وىمرأت قمٚمٞمف ذم سمٞمتف سمدُمقن.

 انؼاليح انؽٍس انفاضم شٍرُا (3)
 تٍ ػٍسضٔغاحلثٍة زلًس تٍ ػهٕي تٍ ػثساهلل 

 (ْـ8499 - 8338) تٍ شٓاب انسٌٍا

 
هـ 0990ؿمٝمر رسمٞمع إول ؾمٜم٦م  اًمس٤مدس ُمـوًمد سمؽميؿ ذم 

قمبداهلل سمـ اًمسٞمد اًمٕمالُم٦م أؿمٝمر ؿمٞمقظمف  ـْ وشمرسمك ذم طمجر واًمده ، وُمِ 

أسمقسمٙمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمِّي ، اًمسٞمد قمٛمر اًمِم٤مـمري واًمٕمالُم٦م 

أمحد سمـ اًمسٞمد واًمٕمالُم٦م أمحد سمـ قُمٛمر اًمِم٤مـمري ، اًمسٞمد واًمٕمالُم٦م 
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، واًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ ؾم٤ممل ؾمٕمٞمد سمٙمػم  (1)ٛمـ سمـ قمكم اًمس٘م٤مفـقمبداًمرطم

واًمٕمالُم٦م  (3) .اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ حمٗمقظ سمـ ؾم٤ممل سمـ قمثامنو،  (2) سم٤مهمٞمث٤من

 .(4) اًمٜمس٤مسم٦م اًمٜمحقي قمٛمر سمـ قمٚمقي اًمٙم٤مف

احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم  قمجزسم٤مًمزاوي٦م سمٕمد قمم اًمتدريس شم وىمد

قمـ احلْمقر ًمٚمزاوي٦م يمام ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخٜم٤م اعم١مرخ اًمٕمالُم٦م  اعمِمٝمقر

   (5) قمٛمر سمـ قمٚمقي اًمٙم٤مف.

                                                           

يم٤من ظمٚمٞمٗم٦م اًمسٚمػ اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف إذا ضم٤مء ًمؽميؿ ُيّمكم اًمٗمجـر  (0)

سمــ ؿمـٝم٤مب ، صمـؿ يـذه٥م إمم سمٞمـ٧م احلبٞمـ٥م اذم ُمسجد سور ظمٚمػ احلبٞم٥م قمٚمقي 

= وُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ىمرأه٤م قمٚمٞمف )ُمٕم٤مرج اهلداي٦م( ًمٚمِمٞمخ ؛ د قمٚمقي ومٞم٘مرأ قمٚمٞمف اسمٜمف حمٛم

قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران ، ويتٜم٤مول اًمٗمٓمقر ذم سمٞم٧م احلبٞم٥م قمٚمقي صمـؿ خيـرج ُمــ =

 (940حتٗم٦م إطمب٤مب ) .قمٜمدهؿ

س احلبٞم٥م حمٛمد ذم سمٞمتف قمًٍما وىمد ىمـرأ قمٚمٞمـف اًمٕمديـد ُمــ يم٤من اًمِمٞمخ ؾم٤ممل ؾمٕمٞمد يدر   (5)

 (.940حتٗم٦م إطمب٤مب ) .اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

يم٤من اًمِمٞمخ حمٗمقظ سمـ قمثامن يدرس احلبٞم٥م حمٛمد ذم سمٞمتف وذًمؽ سمٕمـد ُمـدرس اًمرسمـ٤مط  (9)

 (.945حتٗم٦م إطمب٤مب ) .يقُمل اًمسب٧م وإرسمٕم٤مء

 .ىمرأ قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف يمت٤مب )ومتح اعمٕملم( (4)

 (.924حتٗم٦م إطمب٤مب ) (2)
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يمام شمقمم احلبٞم٥م حمٛمد سمـ قمٚمقي اًمتدريس ذم اًمرسم٤مط ومجرا ذم 

ٝمتاًم سم٤مًمققمظ واإلرؿم٤مد طمتك شمقوم٤مه ـاًمٜمحق ، وفمٝمًرا ذم اًمٗم٘مف ، ويم٤من ُمُ 

اهلل وهق يٕمظ اًمٜم٤مس ذم طمقل اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـم٤مهر 

ومحؾ إمم ،  هـ0411ُمـ رسمٞمع اًمث٤مين ؾمٜم٦م  08سمت٤مريخ  سم٤معمسٞمٚم٦م وذًمؽ

٤م وىمؼمه ُمالص٘مً سمٞمتف سم٤مًمٜمقيدره طمٞم٨م ؿمٞمع ضمثامٟمف إمم ُم٘مؼمة زٟمبؾ ، 

 .ٛم٦م اهلل شمٕم٤مممـ٤م رطمـسمجقار ىمؼم أسمٞمف ، قمٚمٞمٝمٛم

 نؼاليح انؽٍس ا (4)

 ػثساهلل تٍ ػهً تٍ ػثسانطمحٍ ادلشٕٓض
 ْـ(8388 – 8389)

 
هـ وشمرسمك قمغم يد واًمده ، وشمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ 0903ؾمٜم٦م  وًمد سمؽميؿ

قمغم ُمِم٤ميخ شمريؿ وقمغم رأؾمٝمؿ احلبٞم٥م قمٚمقي سمـ قمبداًمرمحـ 
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ا ، ، ويم٤من يمثػم اًمسٗمر ًمٚمحرُملم طمتك سمٚمٖم٧م طمج٤مشمف قمنًم  اعمِمٝمقر

 .٤مء اعمٕم٤مسيـ ًمفـواًمت٘مك ذم ؾمٗمره سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمٛم

ذم سمٞمتف اًمديـ سمـ ؿمٝم٤مب ااحلبٞم٥م قمٚمقي سمـ قمبداهلل  ضمٚمسوعم٤م 

وُمٜمٝم٤م زاوي٦م اًمِمٞمخ  ٛمج٤مًمس اًمٕمٚمٛمٞم٦مـر ًمٚمتدريس ذم يمثػم ُمـ اًمشمّمدا 

ٕم٦م ضمده احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ ـرسما ـر ًمٚمتدريس ذم ُمُ ٤م شمّمدا ـ، يمٛم (1) قمكم

ؾ قمٚمٛمٞم٦م ـس ذم ُمٙمتب٦م ضم٤مُمع شمريؿ ، وًمف رؾم٤مئاعمِمٝمقر ، ويم٤من ُيدر  

 خٓمقـم٦م.ـرقمٞم٦م ُمـ٤موى ؿمـوومت

ومٙم٤من ي٘مرأ ذم ؛ ويم٤من ُُمـجٞمًدا حلٗمظ يمت٤مب اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم 

٤م يم٤من ممـ يتٚمقن يمت٤مب اهلل ذم ـت٘مٜم٤ًم ، يمٛمـُمسجد اًمس٘م٤مف طمٗمًٔم٤م ُمُ 

طمسلم وىمد أٟمج٥م ظمـٛمس٦م ُمـ اًمذيمقر هؿ : ُمسجد زيـ سمـ قُمبٞمد ، 

 .وحمٛمد وقمبداًمرمحـ وقمكم وأسمقسمٙمر اًمٕمدين

                                                           
 (.924حتٗم٦م إطمب٤مب ) (0)
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هـ ، وىمؼم 0900ؾمٜم٦م ًمٞمٚم٦م إطمد اًمس٤مسمع ُمـ صٗمر شمقذم سمؽميؿ 

جري ـ، ومرمحف اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م إسمرار ، وأؾمٙمٜمف ضمٜم٤مت شم سمٛم٘مؼمة زٟمبؾ

 .(1)ُمـ حتتٝم٤م إهن٤مر

 

  

                                                           

 .(001 – 5/013ًمقاُمع اًمٜمقر ) (0)
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 ـانؼاليح انؽٍس ان( 5)
ُ
 طتًً

 تٍ ػٍسضٔغ تٍ ػهًاحلثٍة ػهٕي تٍ ػثساهلل 
 (ْـ8386 -8393) تٍ شٓاب انسٌٍا

 
سمــ ؿمـٝم٤مب اوًمد اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد قمٚمقي سمـ قمبداهلل سمـ قمٞمـدروس 

قمٛمف اًمسـٞمد أمحـد سمــ وٟمِم٠م حت٧م رقم٤مي٦م ، هـ سمؽميؿ 0919اًمديـ ؾمٜم٦م 

ريٗم٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜمـ٧م حمٛمـد ـاًمِمدشمف قاًمًمقمٞمدروس اسمـ ؿمٝم٤مب ، يمام يم٤من 

،  هًمٖمٞم٤مب واًمـده سمجـ٤مو؛ دور ذم شمرسمٞمتف أيًْم٤م سمـ قمٛمر سمـ أمحد سمٚمٗم٘مٞمف ا

ومتٚم٘مك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم يد ؿمٞمخف اعمٕمٚمؿ قمبداًمرمحـ سمــ حمٛمـد سمــ 

آل قمبـداهلل سمــ ؿمـٞمخ  ؾمٚمامن سم٤مطمرُمل ، وشمٚم٘مك سمدايـ٦م شمٕمٚمٞمٛمـف ذم ىمبـ٦م

ؿمٞمخ سمـ قمٞمـدروس  بٞم٥ماًمٕمٞمدروس طمٞم٨م يتقمم اًمتدريس يقُمئذ احل

 سمـ قمبداهلل اًمٕمٞمدروس و اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبداهلل اًمٙم٤مف.ا
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وُمـ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمـد اعمِمـٝمقر 

اًمسـٞمد قمٚمـقي اًمٕمالُم٦م ، و واًمٕمالُم٦م اًمسٞمد قمبداهلل سمـ قمٛمر اًمِم٤مـمري

سمـ ؿمـٝم٤مب اسمـ قمبداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اعمِمٝمقر. ويم٤من ًمٚمسٞمد قمٚمقي ا

يمام ذيمـر  دور ري٤مدي ذم ىمٞم٤مدة اًمرسم٤مط ُمع ؿمٞمخف اًمِم٤مـمري وسمٕمد ووم٤مشمف

قمبـداهلل سمــ طمســ سمٚمٗم٘مٞمـف ذم يمت٤مسمـف  ذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمٕمالُم٦م اعم١مرخ

 (.شمذيمرة اًمب٤مطم٨م اعمحت٤مط ذم ؿمئقن وشم٤مريخ اًمرسم٤مطاعمٛمتع )

ؾمٜم٦م سمـ ؿمٝم٤مب اًمتدريس سمزاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم اوىمد شمقمم احلبٞم٥م قمٚمقي 

هـ وذًمؽ سمٕمد ووم٤مة اًمسٞمد قمكم سمــ زيــ اهلـ٤مدي ، ويمـ٤من احلبٞمـ٥م 0940

قمٚمقي ي٘مقل : يمٜم٤م ُٟمّمكم اًمٔمٝمـر ظمٚمـػ اًمٕمالُمـ٦م قمبـداًمرمحـ اعمِمـٝمقر ذم 

ر يٙمـقن ٟمحـق ـُمسجد اًمِمٞمخ قمكم ُمع مخس٦م ٟمٗمر أو ؾمت٦م ، وصـالة اًمٕمّمـ

زداد احلبٞمـ٥م قمٚمـقي إ كم ، أُم٤م أيـ٤مم شمّمـدرصٗملم وم٘مط وسم٤مىمل اعمسجد ظم

ٛمدرس اًمِمٞمخ قمـكم ، طمتـك يـزدطمؿ اعمسـجد ذم صـالة ـقمدد احلْمقر ًم

 .(1) اًمٕمٍم ، ورسمام صغم سمٕمْمٝمؿ ظم٤مرج اعمسجد

                                                           

 (.920 - 922حٗم٦م إطمب٤مب )ـشم (0)
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ر ـذم اًمث٤مين قمِمـسمؽميؿ رمحف اهلل سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ااحلبٞم٥م قمٚمقي قذم شمُ 

 (09) ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟمقن ، وقُمٛمره يقم ووم٤مشمف هـ0900ؾمٜم٦م ُمـ رُمْم٤من 

 .ىمريًب٤م ُمـ ىمؼم ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر اعمحْم٤مر زٟمبؾودومـ ذم ُم٘مؼمة 

 انؽٍس انؼاليح (6)

تٍ ؼقافػهً تٍ ظٌٍ تٍ زلؽٍ   
(ْـ8346 – 8899) اذلازي  

هـ ، وواًمدشمف 0533وًمد سمسقرسم٤مي٤م ُمـ أرض ضم٤موة طمقازم قم٤مم 

٤مدي ، وىمد وصؾ إمم شمريؿ هلهل اًمٓم٤مهرة رىمٞم٦م سمٜم٧م قمكم سمـ أمحد ا

 أسمٞمف وإظمقاٟمف : ؾم٘م٤مف وحمسـ وطمسـ. ٦مسمّمحب

شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ ذم شمريؿ قمغم أيدي ُمِم٤مخيٝم٤م وزار وادي طمرضُمقت 

اًمدي٤مر احلرضُمٞم٦م احلبٞم٥م  لُمٗمتوأظمذ قمـ رضم٤مًمف ومٛمـ أؿمٝمرهؿ : 

قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر واسمٜمف قمكم ، واحلبٞم٥م أمحد سمـ حمٛمد اًمٙم٤مف واسمٜمف 

طمسلم ، واحلبٞم٥م قمٚمقي سمـ قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر ، واحلبٞم٥م أمحد سمـ 

سمٙمر  خ أسمقـحبٌم ، واًمِمٞمــ حمٛمد اًمطمسـ اًمٕمٓم٤مس ، واحلبٞم٥م قمكم سم

 محد اخلٓمٞم٥م اًمبٙمري ، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾم٤ممل اخلٓمٞم٥م.أسمـ ا
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ـ طمٞم٨م ُمٙم٨م هب٤م ؾمبع ـورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم احلرُمٞم

ّمٞمؾ أؿمٝمر ؿمٞمقظمف هب٤م : اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد حمٛمد سم٤مسمُ  ـْ ؾمٜمقات ، وُمِ 

 ٜمٞمد.واًمِمٞمخ قمٛمر سمـ أيب سمٙمر سم٤مضُم 

اًمٕمٚمؿ ، ومٛمـ أؿمٝمرهؿ : اًمسٞمد شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف يمثػم ُمـ ـمٚمب٦م ٤م ـيمٛم

ـ سمـ أمحد اجلٜمٞمد واًمسٞمد قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ـزيـ اًمٕم٤مسمدي

ظ ، واًمسٞمد ؾم٤ممل سمـ ـد حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمـقمبداهلل اًمٙم٤مف ، واًمسٞم

خ قمكم سمـ أيب سمٙمر ـواًمِمٞم قمٚمقي اخلرد ، واًمِمٞمخ شمقومٞمؼ أُم٤من ،

سمـ حمٛمد سم٤مومْمؾ ، واًمِمٞمخ قمٛمر سمـ قمبداهلل اخلٓمٞم٥م ، واًمِمٞمخ ومْمؾ 

  سم٤مومْمؾ وهمػمهؿ.

٤م ـمٚمبف ـويم٤من احلبٞم٥م قمكم سمـ زيـ اهل٤مدي طم٤مد اًمٓمبع ، ومٚمٛما 

٤م ـ، ومٚمٛما ًمٚم٘مْم٤مء رومض ذًمؽ حسـ سمـ هم٤مًم٥م اًمٙمثػمي ـُماًمسٚمٓم٤من 

ر اخلروج إمم صمبل ، ًمقٓ شمدظمؾ سمٕمض ومرضقا قمٚمٞمف ذًمؽ ، ىمرا 

سمـ ؿمٝم٤مب ااعمّمٚمحلم وقمغم رأؾمٝمؿ احلبٞم٥م قمٚمقي سمـ قمبداهلل 

ذم إىمٜم٤مع اًمسٚمٓم٤من ذم قمدم شمقًمٞم٦م اًمسٞمد قمكم سمـ زيـ ًمٚم٘مْم٤مء ؛ اًمديـ 

 ـمبٕمف. ةِ دا طمِ سمحج٦م 
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شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم سمٕمض اًمٙمت٥م أصمٜم٤مء شمدريسف هل٤م  وًمٚمسٞمد قمكم اهل٤مدي

 : ؛ ومٛمـ ذًمؽ

 شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج. -0

 شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمسج٤مقمل قمغم ذح ىمٓمر اًمٜمدى. -5

وقمٛمره يقم ووم٤مشمف  (1)هـ0940ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م  سمعشمقذم ذم اًمس٤م

 .قمٚمٞمف رمح٦م اهلل ُم٘مؼمة زٟمبؾ سمؽميؿذم وىمؼم  (٦48م )ؾمٜم ؾمبٌع وأرسمٕمقن

 اتٍ يفرً انسٌاض احلضطيٍح (7)
  ػثسانطمحٍ ادلشٕٓضػهً تٍ انؼاليح انؽٍس 
 (5)ْـ(8344 – 8874)

، وٟمِم٠م هـ 0584ؾمٜم٦م ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع اًمث٤مين  50وًمد سمؽميؿ ذم 

حت٧م رقم٤مي٦م واًمده ُمٗمتل اًمدي٤مر احلرضُمٞم٦م ، وأُمف اًمٕمٗمٞمٗم٦م اًمّم٤محل٦م 

قمٚمقي٦م سمٜم٧م حمٛمد سمـ قمبداهلل اًمٙم٤مف ، ويم٤من يمثػم اعمج٤مهدة ًمٜمٗمسف ذم 

اًمٕمب٤مدة ، طمتك ذم أي٤مم ُمرضف ، وىمد صغم ذم اًمٞمقم اًمذي ُم٤مت ومٞمف ٟمحق 

ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م ، وىمد اسمتكم ذم آظمر قمٛمره سمٗم٘مد سمٍمه ، وًمف ُمِم٤ميخ يمثر 

                                                           

 (.0/580) اًمٗمرائد اجلقهري٦م (0)

 .(5/00ًمقاُمع اًمٜمقر ) (5)
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سٜمـد وادي طمرضُمقت : اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ طمسـ احلداد ، وُمُ  ُمٜمٝمؿ

احلبٞم٥م قمٞمدروس سمـ قُمٛمر احلبٌم ، واًمٕمالُم٦م أطمـٛمد سمـ طمسـ 

، واًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ  اًمٕمٓم٤مس ، واًمٕمالُم٦م قمكم سمـ حمٛمد احلبٌم

 .إسمراهٞمؿ سمٚمٗم٘مٞمف واًمٕمالُم٦م قمكم سمـ قمبداهلل سمـ قمكم اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ

سمـ ؿمٝم٤مب ذم اـ اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ قمبداًمرمحضمدي شمرضمؿ ًمف 

٤م قمٗمٞمًٗم٤م ًمٓمٞمًٗم٤م أديًب٤م ؾم٤مًمًٙم٤م اًمِمجرة وم٘م٤مل : )يم٤من ذيًٗم٤م وم٘مٞمًٝم٤م ذيمٞمًّ 

وًم٘مد شمقمم  (0)ٟم٤مؾمًٙم٤م ُُمٜمٞمًب٤م ، ُي٥م اخلػم وأهٚمف ، واًمٕمٚمؿ وطم٤مُمٚمف(

وفم٤مئػ واًمده ُمـ اًمتدريس ذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم ودرس اًمرسم٤مط 

٤مدة ، واًمروطم٦م ، ويم٤من ُمتْمٚمًٕم٤م ذم اًمٕمٚمؿ ُُمـجتٝمًدا ذم اًمٕمٛمؾ واًمٕمب

 .(5)هـ0944ؾمٜم٦م  ؿمقالُمـ ع ٤مؾمتشمقذم ذم اًموىمد 

  

                                                           

 .(0/530اًمٗمرائد اجلقهري٦م  ٛمقع شمراضمؿ اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م ) (0)

 .(51)( ورطمٚم٦م إؾمٗم٤مر 81-08رطمٚم٦م إؿمقاق اًم٘مقي٦م إمم ُمقاـمـ اًمس٤مدة اًمٕمٚمقي٦م ) (5)
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 يفرً انسٌاض احلضطيٍح (8)
 تٍ حؽنيانؼاليح انؽٍس ػثسانطمحٍ تٍ زلًس 

 )ْـ(8389 – 8859) ادلشٕٓض

ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م 53وًمد اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر سمؽميؿ ذم 

ذم أطمْم٤من أسة يمريٛم٦م ؛ وم٠مُمف اًمنميٗم٦م ؿمٞمخ٦م سمٜم٧م هـ  وٟمِم٠م 0521

 طمٗمظ اًم٘مرآن ، وىمد (0)قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمـ قمٚمقي احلداداًمسٞمد 

، وقمغم رأؾمٝمؿ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف  ، صمؿ أظمذ قمـ ؿمٞمقخ قمٍمهاًمٙمريؿ 

،  ، واًمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمٚمٗم٘مٞمف قمٛمر سمـ طمسـ احلداد

، واًمٕمالُم٦م اًمسٞمد احلسـ  واًمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمسـ سمـ قمٚمقي اًمس٘م٤مف

 ، اًمسٞمد قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـم٤مهر، واًمٕمالُم٦م  سمـ ص٤مًمح اًمبحرا

ويم٤من ُمث٤مسمًرا قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ طمتك ذيمروا ذم شمرمجتف أٟمف يم٤من ي٘مرأ يمؾ 

  .صمٜمل قمنم درؾًم٤مايقم قمغم ؿمٞمقظمف 

                                                           

، طمتك يم٤مٟم٧م شمتبٕمف إذا أراد زي٤مرة اًمؽمسمـ٦م ، وم٘مـ٤مل ًمـف ويم٤مٟم٧م ُُمدًمٚم٦م قمغم واًمده٤م يمثػًما  (0)

ؿمخص : ُم٤م يّمٚمح إظمراج سمٜمتؽ ُمٕمؽ إمم اًمؽمسم٦م وم٠مضم٤مسمف سم٘مقًمف : هذه سمٜمتـل ؾمـتٜمج٥م 

واطمًدا يٛمأل اًمٙمقن قمٚمٛمـ٤ًم. يمـالم احلبٞمـ٥م قمٚمـقي سمــ قمبـداهلل اسمــ ؿمـٝم٤مب اًمـديـ 

(0/500.) 
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وقمـ شمٗمرهمف ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُيدصمٜم٤م سمٜمٗمسف ومٞم٘مقل : )يم٤من واًمدي 

يٗمرهمٜم٤م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُم٤م خيٚمٞمٜم٤م أًم٘مل رء سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمع أٟمف وم٘مػم وىمد 

وىم٤مت ، وم٢مذا يمتب٧م زم طمسٜم٦م سم٤م شمٙمت٥م ًمقاًمدي ُيتٓم٥م ذم سمٕمض إ

 .(0) (قمنم طمسٜم٤مت ؛ ٕٟمف هق اًمذي ومرهمٜم٤م ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

وُمـ شمقاضٕمف ي٘مقل : )ًمق ُمٕمل ومٝمؿ أيب سمٙمر اسمـ ؿمٝم٤مب عمٚمٞم٧م 

اًمدٟمٞم٤م قمٚمؿ( ُمع أنا اًمٕمالُم٦م أسمقسمٙمر اسمـ ؿمٝم٤مب ي٘مقل : )أٟم٤م ُم٤م أهمبط 

وقمكم سمـ قمٚمٛمل وٓ قم٘مكم ؛ وإٟمام أهمبط قمٚمؿ قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر 

 حمٛمد احلبٌم(.

، وذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب   اًمتدريس ذم رسم٤مط شمريؿوىمد شمقمما 

أُم٤م قمب٤مدشمف ومٙم٤من ، وطمرض دروؾمف ومٞمٝم٤م سمٕمض أؿمٞم٤مظمف ،  سمٙمر اًمسٙمران

ذان واإلىم٤مُم٦م واإلُم٤مُم٦م ذم أٟمف شمقمم إد هلل ، ومم٤م ُيذيمر يمثػم اًمتٝمج  

 (5)ٟمحًقا ُمـ أرسمٕملم ؾمٜم٦م.ُمسجد ضمده اًمِمٞمخ قمكم 

                                                           

 .(0/508يمالم احلبٞم٥م قمٚمقي سمـ قمبداهلل اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ) (0)

 (.34حتٗم٦م إطمب٤مب ) (5)
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وُيدصمٜم٤م قمـ ُمدة شمدريسف  سمزاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم شمٚمٛمٞمذه احلبٞم٥م 

قمٚمقي سمـ قمبداهلل اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ومٞم٘مقل : )ىم٤مل قمٛمل قمبداًمرمحـ : 

 .(0) ُمٙمث٧م أرسمٕملم ؾمٜم٦م ذم اًمِمٞمخ قمكم أذن وأىمٞمؿ وإُم٤مم وُمدرس(

 يمام ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م ًمٕمؾ أؿمٝمره٤م :

 ـ.ـديــسؽمؿمـٛمـٖمٞم٦م اًمــسمُ   (0)

 ومت٤موى اسمـ زي٤مد.ختٍم ـُمُ   (5)

 اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م اًمٙمؼمى.  (9)

ٛم٦م ـأومرد اًمٕمالُم٦م قمكم سمـ قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر واًمده سمؽمضموىمد 

ُمست٘مٚم٦م أؾمامه٤م )ذح اًمّمدور سمذيمر سمٕمض أطمقال وؾمػم وإضم٤مزات 

ِّسمؾ سم٤مًمٜمقر احلبٞم٥م اًمٕمالُم٦م قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ طمسلم ـوُمٜم٤مىم٥م اعم

 .أضمزل اهلل صمقاهبؿُمـ ىمبؾ )دار إصقل( اعمِمٝمقر( وهل ُمٓمبققم٦م 

ؾمٜم٦م اًمس٤مدس قمنم ُمـ صٗمر ًمٞمٚم٦م اًمسب٧م ، سمؽميؿ ذم شمقذم 

ٛمف اهلل ـرة زٟمبؾ ، ومرطمـودومـ سمٛم٘مبوصغما قمٚمٞمف اسمٜمف قمكم ،  هـ0951

 .جري ُمـ حتتٝم٤م إهن٤مرـوأؾمٙمٜمف ضمٜم٤مت شم رمح٦م إسمرار

                                                           

 .(0/503يمالم احلبٞم٥م قمٚمقي سمـ قمبداهلل اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ) (0)
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 ػهً تٍ ػٍسضٔغ تٍ أمحس  انؼاليح انؽٍس (9)

 ْـ8888ادلرٕفى مبكح ؼُح  تٍ شٓاب انسٌٍا
أٟمف : وًمد سمؽميؿ ،  ٛمتف ذم )شمراضمؿ اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م(ـضم٤مء ذم شمرضم

ويم٤من قمغم ىمدم راؾمخ ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمب٤مدة واًمتـ٘مقى واًمزهد واًمٙمرم 

واًمقرع ، ي٘مقل احلؼ ٓ خي٤مف اًمٚمقم ، رىمٞمؼ اًم٘مٚم٥م ، ًمف طمظ واومر ُمـ 

صمؿ ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م  هـ.0500مجٞمع اخلػمات ، شمقذم سمٛمٙم٦م سمٕمد احل٩م ؾمٜم٦م 

ي اًمٙم٤مف : وأُمف أُمٝم٤مين سمٜم٧م أمحد سمـ قمكم احلبٞم٥م قمٛمر سمـ قمٚمق

سمـ ا (1)اجلٜمٞمد ، وشمرضمؿ ًمف شمرمج٦م قمٔمٞمٛم٦م شمٚمٛمٞمذه احلبٞم٥م قمكم سمـ ؾم٤ممل

 .(2)خفـاًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل ذم يمت٤مسمف اًمذي شمرضمؿ ومٞمف عمِم٤مي

 

 ْاضٌٔ تٍ ػثساهلل تٍ ػهً انؼاليح انؽٍس (89)

 ْـ(8877 )خ تٍ شٓاب انسٌٍا

                                                           

هــ( اٟمٔمـر 0530اًمسٞمد قمكم سمـ ؾم٤ممل اسمـ اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل شمقذم سمٕمٞمٜم٤مت ؾمـٜم٦م ) (0)

 .شمرضمـٛمتف هب٤مُمش إؿمقاق اًم٘مقي٦م إمم ُمقاـمـ اًمس٤مدة اًمٕمٚمقي٦م

 (.0/505) اًمٗمرائد اجلقهري٦م (5)



 ( 90) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

اًمٙم٤مف ذم شمرمجتف : )يم٤من ؾمٞمًدا ىم٤مل اًمٜمس٤مسم٦م اًمسٞمد قمٛمر سمـ قمٚمقي 

قن ـوإًمٞمف يٜمتس٥م اًمس٤مده اعمٕمرووم وؿمٝم٤مُم٦مٍ   ، ذا صدارةٍ ذيًٗم٤م وم٤مضاًل 

شمقذم ذم ذي احلج٦م سمـ ه٤مرون( ُمـ آل ؿمٝم٤مب اًمديـ ، وىمد اسمـ )آل 

 .(1) هـ0588ؾمٜم٦م 

٤م  وم٘مٞمٝمً ذيًٗم٤م وم٤مضاًل  ذم )شمراضمؿ اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م( أٟمف يم٤من وضم٤مء

 .(2) ومرضًٞم٤م ذا صدارة ذم إُمقر

  
  

                                                           
 (.04)حتٗم٦م إطمب٤مب  (0)

 (.0/500) اًمٗمرائد اجلقهري٦م (5)



 ( 92) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 انؼاليح انؽٍس( 88)
 تٍ ػٍسضٔغ تٍ ػهً ػثساهلل تٍ ػهً تٍ ػثساهلل 

 ْـ(8865 – 8887شٓاب انسٌٍ )تٍ ا
واًمده : هـ ، وُمـ ُمِم٤مهػم ؿمٞمقظمف 0008وًمد سمؽميؿ ؾمٜم٦م 

واًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ، اواًمٕمالُم٦م قمكم سمـ ؿمٞمخ 

 ورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم اعمراوقم٦م،  (0)ؾم٘م٤مف سمـ حمٛمد اًمس٘م٤مف

 وزسمٞمد وُمٙم٦م واعمديٜم٦م.

اعمسٜمد قمٞمدروس سمـ  هؿُمـ ُمِم٤مهػمًمف شمالُمٞمذ ٓ ُيّمقن ؛ و

وىم٤مل :  ؿمٞمقظمف ضٛمـقمٛمر احلبٌم وىمد شمرضمؿ ًمف ذم قم٘مد اًمٞمقاىمٞم٧م 

 .(5) ىمرأت قمٚمٞمف )وصٞم٦م ضمده اًمِمٞمخ قمكم(

                                                           

ويم٤من اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ ؾم٘م٤مف إذا ضم٤مء إمم شمريؿ ي٘مدم احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم اسمـ ؿمٝم٤مب  (0)

ذم اًمّمالة ُمع أٟمف ؿمٞمخف ومسئؾ قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل : أٟم٤م ُم٤م أرى أطمًدا ؿمـديد آشمبـ٤مع ًمٚمٜمبـل 

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمثؾ قمبداهلل سمـ قمكم اسمـ ؿمٝم٤مب

 .(0/404اًمٞمقاىمٞم٧م اجلقهري٦م )قم٘مد  (5)



 ( 93) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 ٕمٚمٛمٞم٦موىمد اؾمتخٚمٗمف ؿمٞمخف ُمقمم اًمبٓمٞمح٤مء ذم دروؾمف اًم

ؾمـ اًمبٚمقغ  ٦م ، وىمد ذع ذم شمدريس اًمٗم٘مف وهمػمه ىمبؾواًمّمقومٞم

  .(0) وذًمؽ ذم زاوي٦م ضمده اًمِمٞمخ قمكم

 (2)واحلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ يٕمد  ؿمٞمخ اًمٕمب٤مدًم٦م
: ُم٤م وىمع زم اًمٗمتح اًمٙمبػم إٓ عم٤م  ىم٤مل احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ طمسلم سمٚمٗم٘مٞمف

 .(9)ىمرأت قمغم ؿمٞمخل قمبداهلل سمـ قمكم سمـ ؿمٝم٤مب ذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم

                                                           

 .(9/041شم٤مريخ اًمِمٕمراء احلرضُمٞملم ) (0)

 ُي٘مّمد سم٤مًمٕمب٤مدًم٦م : اًمذيـ اؾمٛمٝمؿ قمبداهلل ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم سمحرضُمقت وهؿ :  (5)

 هـ(.0525اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ أيب سمٙمر قمٞمـديد )ت  -0

 .هـ(0505اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ ؾمٕمد اسمـ ؾُمَٛمػم )ت  -5

 هـ(.0502سمـ قمكم اسمـ ؿمٝم٤مب )ت اًمٕمالُم٦م قمبداهلل  -9

  هـ(.0502اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ قمٛمر اسمـ يـحٞمك )ت  -4

 هـ(.0500اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ أمحد سم٤مؾمــقدان )ت  -2

 هـ(.0500اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ طمسـلم سمٚمٗم٘مٞمــف )ت  -0

 هـ(.0585اًمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـم٤مهر )ت  -8

 .(0/554)يمالم احلبٞم٥م قمٚمقي سمـ قمبداهلل اسمـ ؿمٝم٤مب  (9)



 ( 94) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ىم٤مل احلبٞم٥م وىمد شمقمم اًمتدريس سمزاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم صٖمػًما ؛ 

سمـ ؿمٝم٤مب اقمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر : )ويم٤من احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم 

اؾمتخٚمٗمف ، ؾمٜم٦م  ةٟمحق ؾمبع قمنم فُ ٜم  س ذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم وؾِم ُيدر  

حرض شمدريسف ـؿمٞمخف احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ ُمقمم اًمبٓمٞمح٤مء ، ويم٤من ي

سمٙمر اهلٜمدوان  ُمثؾ احلبٞم٥م أيب؛ ٤م ُمـ ُمِم٤مخيف اًمٗم٘مٝم٤مء أطمد قمنم ؿمٞمخً 

 .(0) (اعمٜمٗمر واحلبٞم٥م قمبداًمرمحـ طم٤مُمد

سمـ ؿمٝم٤مب ٓ ي٘مرئ أطمًدا ذم شمٚمؽ اويم٤من احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم 

اًمزاوي٦م إٓ سمٕمد أن ي٠ميت سمخٛمس٦م أسمٞم٤مت ُمـ ُمتـ اًمزسمد ، ويم٤من ُيسٛمٞمٝم٤م 

 .(5) حبٝم٤م يمثػًماـ)سمٜم٧م أمحد( ويم٤من يُ 

ويم٤من ًمف دور ذم ٤م ذم اًمّمٞمػ سمدُمقن ، ظمّمقًص ويم٤مٟم٧م إىم٤مُمتف 

شمٕمٚمٞمؿ أهؾ دُمقن ودقمقهتؿ إمم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمالة واٟمتٗمع سمف ظمٚمؼ 

 وًمف قمدة ُمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م )شمذيمػم اإلظمقان ذم ومْم٤مئؾ رُمْم٤من(.يمثػم ، 

 ذم يمؾ يقم صمالصم٤مء.أؾمبققمٞم٤ًم سم٤م ضمٚمحب٤من اًمِمٞمخ ويم٤من يزور 

                                                           

 .(040ذح اًمّمدور ) (0)

 .(920حتٗم٦م إطمب٤مب ) (5)



 ( 95) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

هـ ، 0502ؾمٜم٦م  ذم مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦ميقم إرسمٕم٤مء وىمد شمقذم سمؽميؿ 

ٚمف احلبٞم٥م قمكم سمـ أمحد سمـ ؿمٝم٤مب ومٖمسٚمف هق  وأوىص أن يٖمس 

واًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ قمٛمر اخلٓمٞم٥م وظمرضمقا سمجٜم٤مزشمف واعمٓمر متٓمر ، 

  .(0)رمحف اهلل رمح٦م واؾمٕم٦م، ودومـ سمٛم٘مؼمة زٟمبؾ 

 (5)تٍ شٍدانؼاليح انؽٍس ػثسانطمحٍ تٍ ػهٕي ( 88) 
 ْـ(8886)خ  (9) حاءٍطصاحة انث

واحلسـ سمـ ، أظمذ قمـ احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمٚمٗم٘مٞمف 

ُمٜمٝمؿ ؛ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمب٤مدًم٦م ٛمذ قمٚمٞمف قمبداهلل سمـ قمٚمقي احلداد ، وىمد شمتٚم

واحلبٞم٥م ه ـم٤مهر ، ، وأظمقاحلبٞم٥م قمبداهلل سمـ طمسلم سمـ ـم٤مهر اًمسٞمد 

سمـ ؿمٝم٤مب وىم٤مل : اقمبداهلل سمـ قمكم واحلبٞم٥م قمبداهلل سمـ أيب سمٙمر قمٞمديد ، 

س ودرا وطمرضين ذم   (4) وهق طم٤مرض( ؾم٧ُم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم وىم٤مل : )َدر 

                                                           

 .(0)رطمٚم٦م إؾمٗم٤مر  (0)

 سمـ حمٛمد وم٘مٞمف سمـ قمبداًمرمحـ اسمـ اًمِمٞمخ قمكم. اسمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمـ قمكم (5)

 .٤م ُمـ دي٤مر آل اجلٜمٞمد )سم٤مطمقاش(شم٘مع ىمريبً ، اًمبٓمٞمح٤مء : اؾمؿ عمزرقم٦م ُمِمٝمقرة سمؽميؿ  (9)

 .(0/430) قم٘مد اًمٞمقاىمٞم٧م اجلقهري٦م (4)



 ( 96) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

س سمٕمده ذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم شمٚمٛمٞمذه وهق اًمذي أوىص أن ُيدر  

سمـ ؿمٝم٤مب ، سمؾ أوىص ًمف سمٙمتبف ؛ ٕٟمف مل ااحلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم 

 (0) ػ إٓ سمٜمًت٤م واطمدة ، وهق ُمٜم٘مرض اًمٕم٘م٥م.خٚم  ـيُ 

)يم٤من إُم٤مًم وم٤مضاًل وىمد ضم٤مء ذم شمرمجتف ذم اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م 

قم٤مًمـًٛمـ٤م قم٤مُماًل ورقًم٤م زاهًدا ، ُم١مصمًرا ًمٚمٕمزًم٦م واخلٛمقل ، ٓ خيرج إٓ 

 .(5) ًمٚمجٛمٕم٦م ، دأسمف شمدريس اًمٕمٚمؿ وٟمنمه ، ويم٤من وىمقًرا ُمٝم٤مسًم٤م..(

 ، ودومـ سمٛم٘مؼمة زٟمبؾ هـ0500ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م ؿمٝمر ذم سمؽميؿ شمقذم 

اعمِمٝمقرة ؛ ومرطمـٛمف اهلل رمح٦م إسمرار ، وأؾمٙمٜمف ضمٜم٤مت دمري ُمـ 

 .حتتٝم٤م إهن٤مر

ؿ يبَؼ ُمٜمف إٓ وًمف ُمسجد سمؽميؿ إٓ أٟمف اًمٞمقم يٕمد ُمـ إـمالل ومٚم

٤مر ُمـ دي٤مر آل اجلٜمٞمد ـٛمــمريؼ اًميٛملم  إصمر ، وُمٙم٤مٟمف قمغم

 طم٤موي اخلػمات سم٤مًمٓمريؼ اإلؾمٗمٚمتل.٤م إمم تجٝمً )سم٤مطمقاش( ُمُ 

            

                                                           

 .(040ذح اًمّمدور ) (0)

 .(0/589) اًمٗمرائد اجلقهري٦م  ٛمقع شمراضمؿ اًمِمجرة اًمٕمٚمقي٦م (5)



 ( 97) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 وإًمٞمؽ صقرة أـمالل ُمسجد ُمقمم اًمبٓمٞمح٤مء :

 
اتح ( انؼاليح انؽٍس 83)

 
ؽ
 
 ػهً تٍ شٍد تٍ زلًس انُ

 ْـ(8893 - 8836شٓاب انسٌٍ )اتٍ 
وًمد سمؽميؿ ، وشمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمغم واًمده ، وُمـ ُمِم٤مهػم ؿمٞمقظمف 

 قمالُم٦م اًمدٟمٞم٤م احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ سمـ قمبداهلل سمٚمٗم٘مٞمف.



 ( 98) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ر ذم اًمٕمٚمقم طمتك ص٤مر وًم٘مد شمب ٤م ـقمنم قمٚمٛمً  ٤مٟمٞم٦مـُيـٗمتل ذم صمٛمحا

وقمٚمقم واًمٗمٚمؽ ُمٜمٝم٤م : اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمٜمحق واًمٍمف واعمٜمٓمؼ 

اًمبالهم٦م اًمثالصم٦م يمام يروي ذًمؽ قمٜمف شمٚمٛمٞمذه احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم سمـ 

 (0) سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ.اقمبداهلل 

سمـ قُمٛمر احلبٌم : يم٤مٟم٧م أيمثر  قمٞمدروساحلبٞم٥م سٜمد ٛمُ ـىم٤مل اًم

وُمسجد ، دروس احلبٞم٥م قمكم سمـ ؿمٞمخ ذم زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم 

 (5) اًمنميػ سور سمـ ُمس٤مقمد سم٤مًمٜمقيدرة.

)اًمِمجرة اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ وًم٘مد يمت٥م اًمٕمالُم٦م قمكم سمـ ؿمٞمخ 

مجع ومٞمٝم٤م ومروع اًمس٤مدة سمٜمل قمٚمقي ؛ جٚمًدا ـ٤مٟمٞم٦م قمنم ُمُ ـاًمٕمٚمقي٦م( ذم صمٛم

، حريًرا شم٤مًُم٤م ؛ ومٙمت٥م اًمذيمقر واإلٟم٤مث وأسم٤مء وإُمٝم٤مت ـوطمرره٤م شم

                                                           

ٕم٦م ـ٤م ُمت٘مٜم٤ًم ذم أرسمــٛمً ـ( وىم٤مل احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر : )يم٤من قم٤مًم88حتٗم٦م إطمب٤مب ) (0)

 (.٤041م( ذح اًمّمدور )ـقمنم قمٚمٛمً 

هق اًمذي سمٜمك ُمسـجد سور اًمديـ سمـ ؿمٝم٤مب ااجلدير سم٤مًمذيمر أن اًمٕمالُم٦م قمكم سمـ ؿمٞمخ  (5)

د ُمسـجد  سم٤مؾمؿ أُمػم ُمٙم٦م اًمنميػ سور سمـ ُمس٤مقمد ، يمام سمٜمـك ُمسـجد اعمـ٤مس ، وضمـدا

 ف.ـاًمِمٞمخ قمكم وزاويت



 ( 99) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

وـم٤مف اًمب٤مدي٦م ؛ جلٛمع ؿمت٤مت   (5) واعمٜم٘مرض.   (0)رجٜمدَ ٛمُ ـوذيمر اًم

شمقذم سم٤مًمِمحر ذم ، ودظمؾ ؾمٞمحقت. وأٟمس٤مب اًمس٤مدة سمٜمل قمٚمقي 

ٛمد سمـ ٟم٤مس سمـ ـب٦م اًمٕمالُم٦م أطم، ودومـ سم٘مُ هـ 0519حمرم ؾمٜم٦م 

 (9)اًمِمٞمخ أيب سمٙمر سمـ ؾم٤ممل.

 : ظأٌح انشٍد ػهًيٍ يعاٌا 
ىمرأ ومٞمٝم٤م  ـْ زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف ُمِمٝمقرة سم٠من ُمَ إنا 

ٟمٞم٤مت ص٤محل٦م قمٜمد  ـْ يٗمتح اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم قمٚمٞمف ؛ عم٤م ٟمقى ُم١مؾمسٝم٤م ُمِ 

شم٠مؾمٞمسف هل٤م ، وىمد ًمزُمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمسٞمد حمٛمد سمـ قمٚمقي اًمس٘م٤مف سم٠مُمر 

دد ـح٩م ، ومحّمؾ ًمف ومتح قمٔمٞمؿ ذم اًمٕمٚمقم ، وىمد ضُم ـُمـ ؿمٞمخف ُمدي

                                                           

، واعمٜم٘مرض : هق  قذم ذم طمٞم٤مة واًمدهشمُ  ـْ ُمٕمٜمك اعمٜمدرج ذم اصٓمالح قمٚمامء اًمٜمس٥م : هق ُمَ  (0)

ـْ ًمٞمس ًمف قم٘م٥م  .َُم

أول ُمــ مجـع اًمِمـجرة اًمٕمٚمقيـ٦م ، سمـؾ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ًمٞمس اًمٕمالُم٦م قمكم سمـ ؿمٞمخ  (5)

اعمقًمقد  ؾمب٘مف إمم ذًمؽ قمٚمامء يمثػمون ُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سم٤مؿمٞمب٤من ،

هـ وهق صـ٤مطم٥م يمتـ٤مب )اًمؽميـ٤مق اًمِمـ٤مف ذم 344ؾمٜم٦م  هـ واعمتقرم000سم٘مسؿ ؾمٜم٦م 

أيب سمٙمر خ قمكم سمـ ـ٦م سمٓمٚم٥م ُمـ اًمِمٞمـُمٜم٤مىم٥م إذاف( ويم٤من ضمـٛمٕمف ًمٚمِمجرة اًمٕمٚمقي

 .(80حٗم٦م إطمب٤مب )ـاًمسٙمران. شم

 (.  80 – 80حٗم٦م إطمب٤مب )ـشم (9)



 ( 011) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

سمـ اد اًمنميػ أيب سمٙمر سمـ قمكم ـهـ قمغم يد اًمسٞم0920سمٜم٤مؤه٤م ؾمٜم٦م 

 ؿمٝم٤مب اًمديـ.

يمام يم٤من سمٕمض أه٤مزم شمريؿ يقصقن أن ُيّمكم قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد 

يتقمم اًمتدريس سمزاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم ؛ ًمث٘متٝمؿ ذم قمٚمٛمف  ـْ ُمقهتؿ ُمَ 

ومٛمـ أوًمئؽ قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل احلبٞم٥م حمٛمد سمـ ،  ووراصمتف ًمِّ آسم٤مئف

 ٛمد سمـ قمبداًمرمحـ احلداد.قمبداًمرمحـ سمـ حم

 
 

  
ي عهوًو مووه انخووار حذٌثووح صووىرج  ، وتظهووز هٍهووا  نزاوٌووح انشوٍو

وىاهذها انثالث انشزقٍح ، كما تىجذ تها واهذتان موه انجهوح انجىىتٍوح 

 .وهما أعهى مه انىىاهذ انشزقٍح كما تظهز جهٍح هً انصىرج
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 تٍد انشٍد ػهً َفؼُا اهلل تّ 

حٗمظ ًمٜم٤م رٌء ُمـ سم٘م٤مي٤م سمٞم٧م ـًُم٘مد ُمْم٧م اًمسٜمقن ، ومل ي

خ قمكم قمٚمٞمف رمح٦م اهلل إٓ أنا أطمٗم٤مده واعمتٕمٚم٘ملم سمف يتتبٕمقن ـاإلُم٤مم اًمِمٞم

ىم٤مل احلبٞم٥م ُمٗمتل طمرضُمقت احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر : ٤مر ، ـأصم

-ؿمامل  –)وسمٞم٧م ؾمٞمدٟم٤م اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران ٟمجدي 

وىمد  (0)ًمبحري٦م(حؾ ؾمدة آل سي اـجرى ظمٞمٚمف ، ُمَ ـُمسجده ، ومقق ُمَ 

اًمِّي سمـ قمبداهلل ا (حٞمكـياعمٚم٘م٥م حمٛمد )أحتٗمٜم٤م اًمسٞمد أمحد سمـ 

سمّمقرة ىمديٛم٦م ًمبٞم٧م آل اًمِّي يتبلم ومٞمٝم٤م ُمٙم٤من سمٞم٧م اًمِمٞمخ قمكم 

سمؾ ىمٞمؾ : إنا اًمِمٞمخ  اًمذي يتحدث قمٜمف احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقر.

ؿ ًمٞمٕمٚم  ؛ ف ـخرج ُمـ ُمسجده يذه٥م إمم سمٞمتـرمحف اهلل قمٜمد ُم٤م يقمكم 

دار ف ، وُمقضع سمٞم٧م اًمِمٞمخ قمكم اًمٞمقم هق ُمدرؾم٦م ـاًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞم

هٚمٞم٦م إ ُمـ اعمدارسوهل  م0335، شم٠مؾمس٧م ؾمٜم٦م  اًمس٘م٤مف إهٚمٞم٦م

                                                           

 (.  040ذح اًمّمدور ) (0)
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ًمسٞمد قمٚمقي سمـ حمٛمد سمٚمٗم٘مٞمف ، ؿمٞمخٜم٤م ا وُم١مؾمسٝم٤م سمؽميؿ ٕمٍمي٦ماًم

  وإًمٞمؽ صقرة اعمدرؾم٦م :
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 صىرج قذٌمح نمكان تٍت انشٍي عهً قثم تىاء انمذرسح هٍه

 تٍت آل انسزي وعىذ سذته مذرسح انسقاف  صىرج

 انتً تىٍت مكان تٍت انشٍي عهً وفعىا هللا ته
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ويٗمّمؾ ،  (اًمٖمريب)إمم ضمقار ُمسجده وسمٞم٧م اإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم ي٘مع 

 اًمِمٝمػم يمام يتْمح ذم اًمّمقرة : ظمٞمٚمفـمريؼ يٛمر ومٞمف ؾمٞمؾ ؿمٕم٥م  سمٞمٜمٝمام

 

 
آصم٤مر قمٚمامئٜم٤م إنا شمتبع ذط انشٍد ػهً ضمحّ اهلل : منٕشج يٍ 

آصم٤مر  ٤مؤٟم٤م سمٕمضـرمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أُمر ـمٞم٥م ، وًم٘مد طمٗمظ ًمٜم٤م قمٚمٛم

ـْ آصم٤مر اًمِمٞمخ قمكم  اعمقضمقدة اًمٞمقم يمتبف ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف أوًمئؽ اًمٕمٚمامء ؛ ومِٛم

ؾمقاء اعمٓمبقع ُمٜمٝم٤م واعمخٓمقط ، وضمزى اهلل ظمػًما أوٓد ؿمٞمخٜم٤م 

 ؛ ومٚمٝمؿ ضمزيؾ اًمِمٙمر اًمٕمٞمدروس اًمّمٚمٞمبٞم٦ماسمـ أمحد احلبٞم٥م طمسلم 



 ( 015) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ُمـ ظمالل وصمٞم٘م٦م ظم٤مص٦م هبؿ  وم٘مد طمٗمٔمقا ًمٜم٤م ظمط اًمِمٞمخ قمكم رمحف اهلل

اىمتٓمٕمٜم٤م ُمٜمٝم٤م هذه اًمّمقرة اًمتل ُمـ ظمالهل٤م ٟمتٕمرف قمغم ظمط اًمِمٞمخ 

   :  ٛمف اهللـقمكم رطم

 
 

. 
 

 يِ 
ْ
قمكم ٟمٗمع اهلل  يم٤من ًمٚمِمٞمخ :َفغ اهلل تّ انشٍد ػهً  كالو ٍ

 أىمقاًمف : مجٞمؾِ  ـْ ومٛمِ  ؛ا وطمٙمٛم٦م ٝمدً يٜمٓمؼ ؿُم  سمف ًمس٤منٌ 

 .(0)اًمٕمؼمُة سم٤مًمّمدق واًمقوم٤مء ، ٓ سمبالهم٦م اًمبٚمٖم٤مء وومّم٤مطم٦م اًمٗمّمح٤مء -0

 سم٤مًمتٙمرير َيـحّمؾ اًمت٠مصمػم. -5

                                                           

 (. 503همرر اًمبٝم٤مء اًمْمقي )( (0

هذه اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمقصمٞم٘م٦م سمخط اإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم يمام ئمٝمر 

 ويمتبف قمكم سمـ أيب سمٙمر قمٚمقيذم أؾمٗمٚمٝم٤م سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ قمكم : 
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 شمٕمٚمٞمؿ اًمّمبل قمغم يد همػم أسمٞمف أومم. -9

 قمغم ُمٕم٤مين : ُؼ اقمٚمؿ أنا اًمسٗمر ُيٓمٚمَ  -4

 وهق ـمل اعمس٤موم٦م واعمٙم٤من.؛ * ُمٜمٝم٤م سم٤مٕسمدان 

وهق ؛ وُمٜمٝم٤م ؾمٗمر اًمٕم٘مقل واعمح٤مل ذم ُمٞم٤مديـ اًمٗمحقل * 

 .خّمقص سم٤مًمٕم٘مالء واًمٗمْمالءـُمَ 

ؾمٗمر اًم٘مٚمقب ًمٓمل ُمس٤موم٤مت اًمٜمٗمقس ، إمم طمرضة * وُمٜمٝم٤م 

ذم يمامل  ريديـ اًمّم٤مدىملموهق َُمـخّمقص سم٤معم ؛اًم٘مدوس 

 اإلرادة ، وـمٚم٥م إطمقال وزي٤مدة.

وهق ؛ وُمٜمٝم٤م ؾمٗمر إرواح ذم ُمٞم٤مديـ اًمِّور وإومراح * 

 ٤مء سم٤مهلل.ـخّمقص سم٤مًمٕمٚمٛمـُمَ 

* وُمٜمٝم٤م ؾمٗمر إسار ذم سمحر سمحقر طم٘م٤مئؼ أسار إؾمامء 

وهق َُمـخّمقص سمٙمب٤مر اًمٕم٤مروملم ، وإوًمٞم٤مء  ؛واًمّمٗم٤مت 

 .(0)، وذًمؽ ُمٕمروف قمٜمد أهٚمف ، َُمـحٔمقر قمٜمد همػمهؿ اعمٙم٤مؿمٗملم

                                                           

 .(019 - 015ُمٕم٤مرج اهلداي٦م )( (0
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وواضم٥م  ؾـ٦م أىمس٤مم ؛ ُمستحٞمـٕم٤ممم قمغم صمالصمـاًم٘مرب ُمـ اهلل شم -2

أقمٜمل ُمـ اًمدٟمق واًم٘مرب  –اًم٘مرب سم٤مًمذات : ٛمستحٞمؾ ـ٤مًمومز ؛ ـوضم٤مئ

َذيـ  ٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت ٚماًم٘مرب سم٤مًمٕمٚمؿ واًمرؤي٦م اًم: واًمقاضم٥م  –اعمٙم٤مين 

ًم٘مرب سم٤مًمٚمٓمػ ا: ٤م ذم مجٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت واعمرئٞم٤مت ، واجل٤مئز ٤م قم٤مُمً ىمرسمً 

 (0)٤م ظم٤مًص٤م سم٠مهؾ آصٓمٗم٤مء واًمٜمقال.َذيـ  ٤م ُمـ إومٕم٤مل ىمرسمً ٚمواًمرمح٦م اًم

د ٟمٗمسؽ اًمتٖم٤مومؾ ؛ وم٢منا ُمدار ُمّم٤مًمح أهؾ اًمزُم٤من قمٚمٞمف -0  .(5)قَمق 

ُم٤م شمٜم٤ميمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م شمٕم٤مرف ُمٜمٝم٤م ائتٚمػ ،  ؛دة جٜما ـإرواح ضمٜمقد ُمُ ) -8

واًمتٜم٤ميمر هٜم٤مك  ، يٕمٜمل اًمتٕمرف هٜم٤م وآئتالف هٜم٤م  (9)(اظمتٚمػ

 ءجر إمم اًمٌمـوآظمتالف هٜم٤م ، واقمٚمؿ أنا ُمٙمر اهلل ظمٗمل ، واًمٌمء يَ 

ل اًمذٟم٥م شمستٝملم ذم إؿمٞم٤مء ؛ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ُير إمم اًمٙمثػم ، وأوا ومال 

ل اًمسٞمؾ اًم٘مٓمرة ، وىمد ىم٤مًمقا : َُمـ هت٤مون سم٤مٕدب اخلٓمرة ، وأوا 

قىم٥م سمحرُم٤من ٜمـ ، وَُمـ هت٤مون سم٤مًمُسٜمـ قمُ رُم٤من اًمُس قىم٥م سمحقمُ 

                                                           

 (. 599اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م واًمٞمقاىمٞم٧م اًمٚم١مًم١مي٦م )( (0

 (. 503همرر اًمبٝم٤مء اًمْمقي )( (5

[ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض 9020ذم صحٞمحف سمرىمؿ ]طمدي٨م صحٞمح أظمرضمف اًمبخ٤مري ( (9

 [ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف.5090] اهلل قمٜمٝم٤م وأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ
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اًمٗمرائض ، وَُمـ هت٤مون سمحرُم٤من اًمٗمرائض قمقىم٥م سمحرُم٤من اإلؾمالم 

 (0) ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

ي٘مقل اًمِمٞمخ  انشٍد ػهً ٔٔظٌ األػًال تانكراب ٔانؽُح :

قمكم رمحف اهلل : )ويٜمبٖمل أْن شمٙمقن مجٞمع أقمامًمؽ ُمقزوٟم٦م سم٤مًمٙمت٤مب 

ؾم٤مًمًٙم٤م قمغم ؾَمٜمـ اًمنميٕم٦م وـمرائ٘مٝم٤م اًمبديٕم٦م ، واًمسٜم٦م ، وأْن شمٙمقن 

واضمتٝمد أْن شمٙمقن ذم مجٞمع إطمقال هلل ذايمًرا ، وقمغم اًمٜمٕمؿ ؿم٤ميمًرا ، 

وقمغم اًمبٚمٞم٦م راضًٞم٤م وص٤مسمًرا ، وقمغم اًمتقومٞمؼ ًمٚمٓم٤مقم٦م طم٤مُمًدا وؿم٤ميمًرا ، 

ـْ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص ُمستٖمٗمًرا وشم٤مئًب٤م ، وًمٚمٛمقمم ذم مجٞمع ىمْم٤مئف  وُِم

٤م ، وقمٚمٞمف ُمتقيِماًل  وُم٘م٤مديره ُُمسٚم ًٛمـ٤م   .(5) (، وذم مجٞمع إُمقر إًمٞمف ُُمٗمقضًّ

اهلل  ٟمٗمعي٘مقل اًمِمٞمخ قمكم  حتصٍم اذلساٌح ػُس انشٍد ػهً :

ـمٚم٥م اعمٕمروم٦م سم٤مًمدًمٞمؾ : إول  ؛ًمتحّمٞمؾ اهلداي٦م ُمٜمٝمج٤من : )وسمف 

  .(9) (سمتّمٗمٞم٦م اًمب٤مـمـ واًمري٤مض٦م: واحلج٦م ، واًمث٤مين 

                                                           

 (. 504اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م واًمٞمقاىمٞم٧م اًمٚم١مًم١مي٦م )( (0

 .(03اًمؼمىم٦م اعمِمٞم٘م٦م )( (5

 .(81ُمٕم٤مرج اهلداي٦م )( (9
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اقمٚمؿ : )سمف اهلل  ٟمٗمعي٘مقل اًمِمٞمخ قمكم  اإلشاضج يف أمساء اهلل :

أنا أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م ، شمدل قمغم اًمتٜمزيف ًمذات اهلل ، 

وقمغم قمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف ويمامل صٗم٤مشمف ، وقمغم أطمٙم٤مُمف اًمّم٤مدرة قمٜمٝم٤م ، 

وأومٕم٤مًمف اعمتقىمٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م ، ومٙمؾ اؾمؿ ُمـ اؾمامئف شمٕم٤ممم ُيٜمبئ قمـ صٗم٦م ُمـ 

أصمر ُمـ آصم٤مر رسمقسمٞمتف ذم ظمٚم٘مف ،  اًمّمٗم٤مت ، وًمف سمٙمؾ صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف

 وهق ُمٓم٤مًم٥م سمٕمبقدي٦ٍم ُمالئٛم٦ٍم ًمتٚمؽ اًمّمٗم٦م.

واقمٚمؿ أنا مجٞمع إؾمامء ُمـ طمٞم٨م اإلمج٤مل شمرضمع يمٚمٝم٤م إمم 

اجلالل واجلامل ؛ ومام يم٤من ُمـ إؾمامء يدُل قمغم اًم٘مٝمر واهلٞمب٦م يم٤مًم٘مٝم٤مر 

واجلب٤مر ومٝمق ُمـ أؾمامء اجلالل ، وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م يدل قمغم اًمٚمٓمػ 

٤مًمرمحـ واًمقه٤مب واعمٖمٜمل ، ومٝمق ُمـ أؾمامء اجلامل ، واهلل ُمـ واًمرأوم٦م يم

 .(0) (وراء ذًمؽ
رويٜم٤م قمـ : )سمف اهلل  ٟمٗمعي٘مقل اًمِمٞمخ قمكم  أمساء اهلل احلؽىن :

أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف أنا رؾمـقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

ىمـ٤مل : ]إنا هلل شمٕم٤ممم شمسٕم٦م وشمسٕملم اؾمام ؛ ُم٤مئ٦م إٓ واطمدا ، َُمـ 

                                                           

 .(30ُمٕم٤مرج اهلداي٦م )( (0



 ( 001) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي رمحف اهلل :  (0)أطمّم٤مه٤م دظمؾ اجلٜم٦م[

وُمٕمٜمك أطمّم٤مه٤م : طمٗمٔمٝم٤م ، هٙمذا ومِّه اًمبخ٤مري وإيمثرون ، ىم٤مل 

اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اعمذيمقر : وي١ميد هذا اًمتٗمسػم أنا رواي٦م ذم 

وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه : َُمـ قمرف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  (5)اًمّمحٞمح ]َُمـ طمٗمٔمٝم٤م دظمؾ اجلٜم٦م[

ـْ أـم٤مىمٝم٤م سمحسـ اًمرقم٤مي٦م هل٤م وختٚماؼ سمٛمـ٤م وآُمـ هب٤م ، وىمٞمؾ ُمٕم ٜم٤مه : َُم

يٛمٙمٜمف ُمـ اًمٕمٛمؾ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ، وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٞم٤مومٕمل : ويمؾ واطمد ُمـ 

ٜمقن ـقام يٕمتهذه إىمقال قمغم ُم٘متْم٤مه ـم٤مئٗم٦م ُمـ إُم٦م ؛ وم٤مًمٕم

٤مء سمٛمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ، وإوًمٞم٤مء سم٤مًمت٠مدب هب٤م ـحٗمٔمٝم٤م ، واًمٕمٚمٛمـسم

وشمٗم٤موت  ره٤م سمحس٥م آُمٙم٤منقمغم أسا ـمالعوآواًمتخٚمؼ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

اًمٕمروم٤من ، صمؿ يرشم٘مقن ُمٜمٝم٤م إمم ُمٕمروم٦م إؾمامء اًمب٤مـمٜم٦م ، وُمٜمٝم٤م إمم 

ُمٕمروم٦م آؾمؿ إقمٔمؿ ، وقمٜمد ذًمؽ شمٓمقى هلؿ إرض ، ويٛمِمقن 

  .(9) قمغم اعم٤مء ، وشم٘مٚم٥م هلؿ إقمٞم٤من ، ويٓمػمون ذم اهلقى(
  

                                                           

 .[5088[ وصحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]5202]صحٞمح اًمبخ٤مري سمرىمؿ ( (0

 .[ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف5088صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ ]( (5

 .(010-011ُمٕم٤مرج اهلداي٦م )( (9



 ( 000) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 

 يِ 
ْ
 َفغ اهلل تّانشٍد ػهً  ٔصاٌا ٍ

 ٤مءواىمتٗم، اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م  شمب٤مع٤مسمىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف : )وقمٚمٞمؽ  -0

آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ، واعمِم٤ميخ اًمٕم٤مروملم ، وإئٛم٦م 

 (0) اًمٕم٤معملم واًمس٤مدة اًمّم٤محللم(.

وُمٕمرومتٝمؿ ، قمٚمٞمؽ سمٛمحب٦م اًمّم٤محللم ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف : ) -5

ؿ دٓئؾ شمدل هلو، ج٤مًمستٝمؿ ـحبتٝمؿ وصحبتٝمؿ وظمدُمتٝمؿ وُمـوُم

ؾمئؾ اًمِمٞمخ ؛  وؾمامت يقصٗمقن هب٤م، ٕمرومقن هب٤م وقمالُم٤مت يُ ، قمٚمٞمٝمؿ 

 : وم٘م٤مل؟ ٤مء ذم اخلٚمؼ ـوًمٞمٕمرف إـسمؿ يُ محد اًمروم٤مقمل ريض اهلل قمٜمف أ

وؾمخ٤موة ، وطمسـ يمالُمٝمؿ ، وسمِم٤مؿم٦م وضمقهٝمؿ ، سمٚمٓمػ يمالُمٝمؿ 

٤مم ـٛمـوشم، ًمٞمٝمؿ إوىمبقل قمذر ُمـ اقمتذر ، وىمٚم٦م اقمؽماضٝمؿ ، ٟمٗمسٝمؿ أ

(5) ؿ ووم٤مضمرهؿ(.هِ ر   اخلٚمؼ سمَ ؿمٗم٘متٝمؿ قمغم

                                                           

 .(54أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (0

 .(50-51 ٛمقع وص٤مي٤م اًمِمٞمخ قمكم )( (5



 ( 002) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف : )واطمذر ي٤م أظمل ُمـ اًمبدع وأهٚمٝم٤م واشمريمٝم٤م  -9

 (0) ج٤مًمس٦م أرسم٤مهب٤م ...(.ـره٤م ، وأقمرض قمـ ُمُ واٟمبذه٤م واهجُ 

 أوصٞمؽ ي٤م أظمل سمتالوة اًم٘مرآن شمرشمٞماًل ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف : ) -4

أساره واًمتدسمر ومٞمف ، واًمتذيمرة وآشمٕم٤مظ سمٛمٕم٤مٟمٞمف ، واًمتٗمٙمر ذم 

واىمتب٤مس أٟمقار ُمٕم٤مٟمٞمف ، وًمٞمٙمـ ذم إؾمبقع ظمتٛم٦م وشمٙمقن أول 

 (5)(.اًمٜمٝم٤مر

)ُمٗمت٤مح اًمسٕم٤مدة وُمٜمبع اخلػمات وأصؾ ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف :  -2

واًمٜمقر اًمس٤مـمع اعمثٛمر ، إسار وإٟمقار واًمؼميم٤مت هق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع 

ًمٚمخقف واخلِمٞم٦م واهلٞمب٦م اًمذي هق ؾمب٥م اًمت٘مقى وسمف ٟمتٞمجتف ، وُمٜمف 

٤م وسمريمتف ، واًمت٘مقى هق قمب٤مرة قمـ اُمتث٤مل أواُمر اهلل ومرًض طمّمقًمف 

٤م ، ويمذا هق إؿم٤مرة قمـ اضمتٜم٤مب ُمٜم٤مهل ٤م وأدسمً ٤م وٟمدسمً ٤م واؾمتحب٤مسمً وواضمبً 

 (9).٤م وؿمبٝم٤مت ُمِمٙمٚم٦م وطمٔمقفًم٤م ُمٕمْمٚم٦م(اهلل طمراًُم٤م وُمٙمروهً 

                                                           

 .(53ُمٕم٤مرج اهلداي٦م )( (0

 .(59)أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم ( (5

 (.503اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م واًمٞمقاىمٞم٧م اًمٚم١مًم١مي٦م )( (9



 ( 003) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

)ًمٚمخٚمؼ ومٞمام يٓمٚمبقن ُم٘م٤مصد ؛ وم٤مًمٕمقام ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف :  -0

يٓمٚمبقن اًمدٟمٞم٤م وزهرهت٤م ، واخلقاص يِمت٤مىمقن إمم اًمٕم٘مبك وًمذاهت٤م ، 

 : (اواًمٕم٤مرومقن ي٘مّمدون احلرضة إطمدي٦م وُمس٤مُمراهت٤م )ؿمٕمرً 

 ــــفُ بُ ـق وأـمٚمُ ٤م أرضُمــَُمــ ــٞمـــَؾ ٟمَ  مل شُمـــردْ  ـقْ ًَمــ

         

 

 (0) ٤مٚمَبـــٛمتٜمـــل اًمٓما ٤م قمٚما َك َُمـــقدِ ضُمـــ ٞمضِ وَمـــ ـْ ُِمـــ 

 

 

 

)قمٚمٞمؽ سم٤مًمٕمزًم٦م واخلٚمقة سمٕمد إشم٘م٤من ومرض : ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف  -8

 سم٤مًمٕمٚمقم اًمٕملم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م ، وآٟمٗمراد قمـ اخلٚمؼ ُمٜمِمٖماًل 

وإقمامل اًمّم٤محل٦م ، وًمزوم اًمذيمر ُمع اًمٗمٙمر  ُمع طمْمقر اًم٘مٚم٥م 

 (5) سمٛمٕمٜمك اًمذيمر وىمقُمف ُمع شمٙمٚمػ دوام احلْمقر(.

،  ُمٝمٛم٦مٍ  ًمٙمؾ طم٤مضم٦مٍ  ٘مراءة يس)وقمٚمٞمؽ سم: ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف  -0

دٟمٞم٤م وآظمرة ، أقم٤مد اهلل قمٚمٞمٜم٤م ُمـ سمريم٤مهت٤م  وُمرهقٍب  ؾ ُمرهمقٍب وًمٙم

 (9) وسمريم٤مت اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ(.

                                                           

 .(49ُمٕم٤مرج اهلداي٦م )( (0

 .(000اًمٙمقايم٥م اًمدري٦م واًمٞمقاىمٞم٧م اًمٚم١مًم١مي٦م )( (5

 .(52أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (9



 ( 004) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ومتجٕمؾ ًمٙمؾ ؛ وىم٤مشمؽ أوقمٚمٞمؽ سمؽمشمٞم٥م ىم٤مل ٟمٗمع اهلل سمف : ) -3

ـ صالة اًمّمبح امم ومٛمِ ،  شمقدع ومٞمف ؾمقاه وٓ، وىم٧م ورد ٓ شمتٕمداه 

يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز وشمدسمر ٓ سمتالوة إٓ شمِمتٖمؾ  ،ـمٚمقع اًمِمٛمس 

٤م ُمـ أذيم٤مر مم اًمتالوة ؿمٞمئً إضػ ٠موم، ة اءوشمٚمذذ سمحالوة اًم٘مر،  فُمٕم٤مٟمٞم

ذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ىمدر ٢موم ،قرة ـ٦م اعم٠مصمـاًمّمب٤مح واعمس٤مء وإدقمٞم

ذا ومرهم٧م ُمـ هذا ٢موم، ٤م و أرسمٕمً أُمـ اًمْمحك ريمٕمتلم  صؾ   ،رُمح 

 وهذا، شمٞمِّ ُمـ دروؾمؽ اًمتل شم٘مرأه٤م  ٖمؾ سمٛمٓم٤مًمٕم٦م ُم٤متاًمقرد وم٤مؿم

صمؿ ، ٤مر شمٚمؽ اًمتالوة واًمذيمر ـوىم٧م ُمب٤مرك يٜمٗمتح ومٞمف اًمذهـ ُمـ آصم

طمْم٤مر ىمٚمبؽ قمٜمد آؾمتامع إو، ٤مقمٝم٤م ـة دروؾمؽ واؾمتٛماءسمٕمده٤م سم٘مر

زاًم٦م اجلٝمؾ قمـ إو، ٤م وضمف اهلل شمٕم٤ممم واىمّمد سمذًمؽ مجٞمٕمً ، ة اءٚم٘مرًم

٤م صمٛمرة اًمٕمٚمؿ ـومٛم، وىمّمد اًمٕمٚمؿ ًمٚمٕمٛمؾ واًمٜمٗمع ًمٚمٛمسٚمٛملم ، ٟمٗمسؽ 

 شمٞمِّا  ومب٤مدر امم ُمٓم٤مًمٕم٦م ُم٤م، ذا ومرهم٧م ُمـ ذًمؽ يمٚمف إصمؿ ، ٓ اًمٕمٛمؾ إ

اًمْمحك  لسم٤مىم صمؿ صؾ   ،و ؾمٛمٕمتف طمتك يرؾمخ ذم ىمٚمبؽ أمم٤م ىمرأشمف 



 ( 005) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ىمؾ ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م أصؾ ُم٤م أوٓ  ،٤من ريمٕم٤مت ـامم صمٛمـشمإىمؾ ُمـ أوٓ 

  (0) (....  قمنميـ ُمرة( 51)ىمرأشمف 

اخ انرعٌٔح
ِّ
 ضمحّ اهلل نهشٍد ػهً ٍَ

اعمب٤مريم٤مت ٜمٞم٤مت هذه اًماإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف مجع 

حرضه٤م اعمسٚمؿ واعمسٚمٛم٦م قمٜمد اًمٕمزم قمغم ــستي َيٜمبٖمل أنْ واًمتل 

ُمـ اًمس٤مدة اًمٕمٚمقيلم اًمزواج ، وضمرى قم٤مدة ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح 

٤مع إس خلٓمب٦م اًمزوضم٦م ؛ ـوُُمـحبٞمٝمؿ ىمراءة هذه اًمٜمٞم٤مت قمٜمد اضمتٛم

اًمسٚمػ اًمّم٤محللم وهل قمغم أُمؾ إدراج ٟمٞم٤مت اعمت٠مظمريـ ذم ٟمٞم٤مت 

  : ىمقًمف ٟمٗمع اهلل سمف

واًمسٕمل ، حب٦م اهلل قمز وضمؾ ـٟمقي٧م هبذا اًمتزوي٩م واًمزوضم٦م ُم

 . س آٟمس٤منذم حتّمٞمؾ اًمقًمد ًمب٘م٤مء ضمٜم

                                                           

 .(48-40 ٛمقع وص٤مي٤م اًمِمٞمخ قمكم )( (0



 ( 006) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ؾمٚمؿ ذم شمٙمثػم آًمف وٟمقي٧م حمب٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

وم٤مين ؛ شمٜم٤ميمحقا شمٙمثروا ) : ؾمٚمؿآًمف ووقمٚمٞمف ُمب٤مه٤مشمف ًم٘مقًمف صغم اهلل 

   (0) .(سمٙمؿ آُمؿ يقم اًم٘مٞمٛم٦م ُمب٤مهٍ 

ُمـ ىمقل وومٕمؾ اًمتؼمك  لٟمقي٧م هبذا اًمتزوي٩م وُم٤م يّمدر ُمٜم

 . ذا ُم٤مت ىمبكمإا سمٛمقشمف صٖمػمً  اًمِمٗم٤مقم٦مـمٚم٥م ، و سمدقم٤مء اًمقًمد اًمّم٤مًمح سمٕمدُ 

ويمِّ ، اًمتحّمـ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من  ٟمقي٧م هبذا اًمتزوي٩م

 قاس. ؾْم اًمقَ  ٚم٦مِ وىمِ  ، اًمبٍِم  وهمض  ،  ائؾ اًمنم  قهمَ  ِِّ ويمَ ، ٤من قىمَ ـاًمتَ 

 .ٟمقي٧م طمٗمظ اًمٗمرج ُمـ اًمٗمقاطمش

سم٤معمج٤مًمس٦م  وإيٜم٤مؾمٝم٤ماًمٜمٗمس  حويرٟمقي٧م هبذا اًمتزوي٩م شم

 راطم٦م ًمٚم٘مٚم٥م وشم٘مقيف ًمف قمغم اًمٕمب٤مدة.؛ إواًمٜمٔمر واعمالقمب٦م 

واًمتٙمٗمؾ سمِمٖمؾ ، ٟمقي٧م سمف شمٗمريغ اًم٘مٚم٥م قمـ شمدسمػم اعمٜمزل 

 ؾمب٤مب اعمٕمٞمِم٦م.أواين وهتٞمئ٦م ٞمػ إاًمٓمبخ واًمٙمٜمس واًمٗمرش وشمٜمٔم

رقم٤مي٦م واًمقٓي٦م  ٤مهدة اًمٜمٗمس وري٤مضتٝم٤م سم٤مًموٟمقي٧م سمف 

واطمتامل آذى  ـا ،ظمالىمٝمأهؾ واًمّمؼم قمغم واًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق إ

                                                           

 اهلل قمٜمٝم٤م. [ ُِمـ رواي٦م أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ريض0040ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ ]( (0
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ـا  ـا إواًمسٕمل ذم  ُمٜمٝم ـا ،  صالطمٝم مم ـمريؼ اخلػم إ وإرؿم٤مده

ـا  وـمٚم٥م ، وٓد سمؽمسمٞم٦م إ وإُمر،  وآضمتٝم٤مد ذم ـمٚم٥م احلالل هل

 فوآٟمٓمراح سملم يديواًمتقومٞمؼ ًمف ، اًمرقم٤مي٦م ُمـ اهلل قمغم ذًمؽ 

 .ًمٞمف ذم حتّمٞمٚمف. ٟمقي٧م هذا يمٚمف هلل شمٕم٤مممإوآومت٘م٤مر 

ومٕمٚمف أىمقًمف وأٍمف ومٞمف وشمأٟمقي٧م هذا وهمػمه ُمـ مجٞمع ُم٤م 

 .ذم هذا اًمتزوي٩م هلل شمٕم٤ممم

سمف قمب٤مدك اًمّم٤محلقن ى ٟمق وٟمقي٧م هبذا اًمتزوي٩م ُم٤م

، ٤م يمام أقمٜمتٝمؿ وأقمٜما ، واًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚمقن. اًمّٚمٝمؿ ووم٘مٜم٤م يمام ووم٘متٝمؿ 

، ٟمٗمسٜم٤م ـمروم٦م قملم أمم إوٓ شمٙمٚمٜم٤م ، وشم٘مبؾ ُمٜم٤م ، وامتؿ ًمٜم٤م شم٘مّمػمٟم٤م 

صٚمح ًمٜم٤م ذًمؽ يمٚمف سمٛمٜمؽ ويمرُمؽ ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م. اًمٚمٝمؿ اهمٗمر أو

دظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م وٟمجٜم٤م ُمـ أو، ؾ ُمٜم٤م وشم٘مبا ، وارمحٜم٤م وارض قمٜم٤م ، ًمٜم٤م 

 .صٚمح ًمٜم٤م ؿم٠مٟمٜم٤م يمٚمفأو، اًمٜم٤مر 

ٕمقن اًم ي٤مٞمؿمأاًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ زم ذم هذا اًمتزوي٩م وذم مجٞمع 

ٓ حتقل  نْ أو، شمِمٖمٚمٜمل قمٜمؽ  نْ أُمـ  لوؾمٚمٛمٜم، واًمؼميم٦م واًمسالُم٦م 

 .واضمٕمؾ زم ومٞمف اًمٕمٗم٤مف، سمٞمٜمل وسملم ـم٤مقمتؽ 
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، يٜمام يمٜم٧م أين وطمريمتل وؾمٙمقين وديٕم٦م وم٤مطمٗمٔمٜمل إاًمٚمٝمؿ 

 سمتقًمٞمتؽ اًمتل شمقًمٞم٧م هب٤م قمب٤مدك اًمّم٤محلقن. لوشمقًمٜمل قمٜم

ظمقاٟمٜم٤م إزواضمٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م وأوٓدٟم٤م وأ٤م وواًمديٜم٤م وقمٜما أاًمٚمٝمؿ 

 .صح٤مب احل٘مقق وُمـ ًمف أدٟمك طمؼأرطم٤مُمٜم٤م ومجٞمع أٜم٤م وشمومجٞمع ىمراسم٤م

ي٤مهؿ قمغم ذيمرك وؿمٙمرك وطمسـ قمب٤مدشمؽ إ٤م وقمٜما أاًمٚمٝمؿ 

اًمٚمٝمؿ . رب اًمٕم٤معملم ي٤مهؿ ي٤مإاًمٚمٝمؿ اهدٟم٤م وووم٘مٜم٤م و. رب اًمٕم٤معملم ي٤م

اًمٚمٝمؿ ، يمرام ي٤م ذا اجلالل واإل، ي٤مهؿ قمغم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م إٜم٤م وٞمطمأ

ٟمٗمع او، ٛم٦م ذم ظمػم وقم٤مومٞم٦م ـوهلؿ طمسـ اخل٤مشمًمؽ ًمٜم٤م ٠مٟم٤م ٟمسإ

ذف أسمجالًمؽ قمغم  وُم٤م ىمرسمٜم٤م اًمٞمؽ آُملم وصؾ  ، سم٤معم٘مبقل ُمٜم٤م 

، وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ ، حٛمد ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم ـُم، اعمرؾمٚملم 

   (0)واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

                                                           

وىمد أدرضم٧م هذه اًمٜمٞم٤مت ذم يمت٤ميب اعمٓمبقع  (21-40جٛمقع وص٤مي٤م اًمِمٞمخ قمكم )ـُم( (0

 .)هدي٦م اًمٕمروس( ًمٞمٕمؿ اًمٜمٗمع هب٤م
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 يؤنفاخ انشٍد ػهً

، وًم٘مد يمت٥م  ذم اًمت٠مًمٞمػ واؾمعٌ  اهلل سم٤معٌ  يم٤من ًمٚمِمٞمخ قمكم رمحف

 ، ، وقمٚمؿ اعمٞم٘م٤مت ، وىمقاقمد اًمٜمحق اًمٜمٙم٤محمجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٝمٛم٦م ذم 

قمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م ذم يمت٤مسمف اعمٛمتع )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ، شمراضمؿ وًم٘مد ذيمره 

أؿمٝمر  ـْ ُمِ و (40ذم اجلزء اًمس٤مسمع ، صٗمح٦م )ُمّمٜمٗمل اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م( 

 :اعمحٗمقفم٦م اًمٞمقم ٛمخٓمقـم٦م ـاًم ُم١مًمٗم٤مشمف

إًمب٤مس اخلرىم٦م إٟمٞم٘م٦م : وشمقضمد ُمٜمٝم٤م أرسمع ٟمسخ رىم٦م اعمِمٞم٘م٦م ذم ـاًمبَ  -0

 :  خٓمقـم٦م ذم ُمٙمتب٦م إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت قمغم اًمٜمحق أيتـُم

 ( صٗمح٦م.00[ وشم٘مع ذم )5848سمرىمؿ ]  (0)

 ( صٗمح٦م.010[ وشم٘مع ذم )5005سمرىمؿ ]  (5)

 ( صٗمح٦م.23[ وشم٘مع ذم )5384سمرىمؿ ]  (9)

 ( صٗمح٦م.002[ وشم٘مع ذم )5333سمرىمؿ ]  (4)
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اًمِمٞمخ ؾمٕمد سمـ قمكم : شمقضمد ُمٜمف اًمدر اعمدهش اًمبٝمل ذم ُمٜم٤مىم٥م  -5

 .[520سمرىمؿ ] (0)ـّمقرة ذم اعمٙمتب٦م احلرضُمٞم٦مٟمسخ٦م ُم

خٓمقـم٦م ذم ُمٙمتب٦م ـديقان ؿمٕمر يمبػم : شمقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م ُمَ   -9

 ( صٗمح٦م.405[ وشم٘مع ذم )5589إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمرىمؿ ]

: وشمقضمد ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م  ذم صٗم٦م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مقد اًمقؿم٤مح  -4

[ وشم٘مع ذم 5800سمٛمٙمتب٦م إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت حت٧م رىمؿ ]

 .مخس صٗمح٤مت وم٘مط

٤مه )ُمقارد اًمِمٝمد اًمِم٤مذم( : شمقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م ـىمّمٞمدشمف اعمسٛما   -2

[ وشم٘مع 9050خمٓمقـم٦م ذم ُمٙمتب٦م إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمرىمؿ ]

 ( صٗمح٦م.38ذم )

خٓمقـم٦م ذم ُمٙمتب٦م ـختٍم ذم اًمٜمٙم٤مح : شمقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م ُمـُم -0

ر ـ٘مع ذم قمِمـ[ وشم5800إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمرىمؿ ]

 صٗمح٤مت وم٘مط.

                                                           

: هل شمٚمؽ اًمتل أؾمسٝم٤م اًمسٞمد إدي٥م قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سمٚمٗم٘مٞمف  اعمٙمتب٦م احلرضُمٞم٦م سمؽميؿ( (0

 .ومجع ومٞمٝم٤م ُم١مًمٗم٤مت قمٚمامء طمرضُمقت ، وُم٤م يمتبف أظمرون قمـ طمرضُمقت وقمٚمامئٝم٤م
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: وشمقضمد ُمٜمف  ُمٕم٤مرج اهلداي٦م إمم ذوق ضمٜمل اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م  -8

ن سمٛمٙمتب٦م إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت ؛ إطمداهـ ٤من خمٓمقـمت٤مٟمسخت

[ 0005( صٗمح٦م ، واًمث٤مٟمٞم٦م سمرىمؿ ]30[ وشم٘مع ذم )5848سمرىمؿ ]

 ( صٗمح٦م.048وشم٘مع ذم )

: شمقضمد ُمٜمٝم٤م ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ُمٙمتب٦م  ُمٙم٤مشمب٦م ًمب٤مصٝمل  -0

 .٦مصٗمح( 03)[ وشم٘مع ذم 9050إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمرىمؿ ]

قمكم سمـ أيب سمٙمر : شمقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم  ٛمقع وص٤مي٤م  -3

( 85[ وشم٘مع ذم )9050ُمٙمتب٦م إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمرىمؿ ]

 .صٗمح٦م

ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٖمقث إؾمت٤مذ إقمٔمؿ اًمٗم٘مٞمف ، إٟمٛمقذج اًمٚمٓمٞمػ  -01

 .اعم٘مدم حمٛمد سمـ قمكم سم٤مقمٚمقي دوملم شمرسم٦م شمريؿ

 ُم١مًمػ ذم قمٚمؿ اعمٞم٘م٤مت.    -00

                 ُم١مًمػ ذم قمٚمؿ اًمٜمحق. -05
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دة ًمإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم رمحف ـيمام شمقضمد ُمٜمٔمقُم٦م ؿمٕمري٦م ذم اًمٕم٘مٞم

اعمتقرم ؿمٞمخ سمـ قمبداهلل اًمٕمٞمدروس احلبٞم٥م اًمٕمالُم٦م اهلل ، ىم٤مم سمنمطمٝم٤م 

  ٤م :قمٔمٞمٛملم واجلدير سم٤مًمذيمر أٟمف ذطمٝم٤م ذطملم  هـ(331ؾمٜم٦م )

شمقضمد   سمتحٗم٦م اعمريد : ساج اًمتقطمٞمد ذح اًم٘مّمٞمدة اعمقؾمقُم٦م  (0)

خٓمقـم٦م ذم ُمٙمتب٦م إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمرىمؿ ـُمٜمف ٟمسخ٦م ُم

 ( صٗمح٦م.54[ وشم٘مع ذم )5305]

قمغم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمزهراء ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرى اًمٗمقز واًمبنمى   (5)

: شمقضمد ُمٜمف ٟمسخ٦م خمٓمقـم٦م ذم ُمٙمتب٦م إطم٘م٤مف ٦م اًمٖمراء اًمسٜم

 ( صٗمح٦م.04[ وشم٘مع ذم )5305ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمرىمؿ ]

وؾمٜمح٤مول شمسٚمٞمط اًمْمقء يسػما قمغم شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمٜم٤مومٕم٦م ُمـ 

 ظمالل اًمتٕمريػ اعمقضمز هب٤م :

 ابانرؼطٌف تكر (8)
ح ادلشٍقح يف شكط نثاغ اخلطقح األٍَقح

َ
طق
َ
 انث

ًمف اؾمؿ  (ذيمر ًمب٤مس اخلرىم٦م إٟمٞم٘م٦ماًمؼَمىَم٦م اعمِمٞم٘م٦م ذم )يمت٤مب  إنا 

؛ ًمٞم١ميمد قمغم رضورة  قمٚمٞمف رمح٦م اهلل مجٕمف اًمِمٞمخ قمكمآظمر )...( وىمد 

مجٚم٦م ُمـ اًمِمٞمقخ اًمذيـ ارشمبط ؾمٜمده وذيمر ومٞمف  ، سم٤مًمِمٞمقخ آرشمب٤مط



 ( 023) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

وىمد يمت٥م اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف ًمٚمٙمت٤مب ُم٘مدُم٦م ُمٚمٞمئ٦م سمتقطمٞمد  هبؿ،

ٓ سمداي٦م  وسمف ٟمستٕملم ،اخل٤مًمؼ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل ومٞمٝم٤م : )احلٛمد هلل 

ًمِـٞماتف إزًمٞم٦م ، وٓ هن٤مي٦م ٔظمرشمف إسمدي٦م ، اًمٔم٤مهر اًمذي أذق  ٕوا

اًمقضمقد سمسقاـمع أٟمقار آي٤مشمف ، وؿمقارق سمراهلم ىمقاـمع دٓٓشمف ، 

ٜم٤مشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م ، اًمب٤مـمـ اًمذي ضمؾا وشم٘مدس أْن يٕمرومف وحمٙمؿ سمٞم

ـْ مجٞمع اًمؼمي٦م ، ذي اًمّمٗم٤مت ـطم٘مٞم٘م٦م اًم ٛمٕمروم٦م ُمقضمقد ؾمقاه ُِم

٦م ، واًمّمٗم٤مت اًمقاطمدي٦م ، وإوص٤مف اًمّمٛمدي٦م ، واًمٜمٕمقت ـإطمدي

اًمُِّمدي٦م ، واًمٙمامٓت اًم٘مدؾمٞم٦م ، ذي إؾمامء اجلامًمٞم٦م واجلالًمٞم٦م 

ع مجٞمع إيمقان اجلسامٟمٞم٦م واًمروطم٤مٟمٞم٦م ، واًمٙمامًمٞم٦م ، اعمٜمٗمرد سم٤مظمؽما

وإومٕم٤مل اًمٗمْمٚمٞم٦م واًمٕمدًمٞم٦م ، اعمتقطمد سمٙمامل اًم٘مدرة واًم٘مٝمر واًمسٓمقة 

  .(0) وصٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م ، ذم مجٞمع اًمٕمقامل اعمٚمٙمٞم٦م واجلؼموشمٞم٦م واعمٚمٙمقشمٞم٦م..(

ؿمٕم٤مر آرشمب٤مط  -أًمبسف اخلرىم٦م  ـْ ُمَ اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف ذيمر و

ُمـ ؿمٞمقظمف وم٘م٤مل : )وًمبس٧م أٟم٤م اخلرىم٦م اًمنميٗم٦م اًمٗم٘مري٦م  - سم٤مًمِمٞمقخ

اًمٜمبقي٦م اإلهلٞم٦م أيًْم٤م ُمـ يِد اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًم٘مدوة سمره٤من اًمديـ 

                                                           

 (.9اًمؼمىم٦م اعمِمٞم٘م٦م ) ((0
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إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سم٤مهرُمز اًمِمب٤مُمل احلرضُمل ريض اهلل قمٜمف ، وأذن زم 

، ذم إًمب٤مؾمٝم٤م ، ويم٤من ذًمؽ سمٛمديٜم٦م ؿمب٤مم اعمحروؾم٦م عم٤م أشمٞمتف زائًرا 

ومحّمؾ آضمتامع سمف ذم يقم ذيػ ُمب٤مرك ، يم٦م ىم٤مصًدا ًمتامس اًمؼموٓ

قمٔمٞمؿ اًمؼميم٦م ، يمثػم اعمٜمٗمٕم٦م ، ُمِمٝمقد اًمرمح٤مت ، همزير اًمٜمٗمح٤مت ، 

وُمٜمف طمّمٚم٧م ًمٜم٤م دقمقات ضمٚمٞمٚم٦م ، وقمٜم٤مي٤مت مجٞمٚم٦م ، ٟمرضمق اؾمتج٤مسمتٝم٤م 

وطمّمقل سمريم٤مهت٤م ، ويم٤من ًمٜم٤م ُمٜمف إىمب٤مل يمكم ، وًمٓمػ مج٤مزم سمٛمحرض 

وسمٞمٜمف وسملم مجٞمع اعمحبلم  قمٔمٞمؿ وُمِمٝمد ضمسٞمؿ ، مجع اهلل سمٞمٜمٜم٤م

 .(0)وإطمب٤مب ذم دار اًمٙمراُم٦م(

َج ًمذيمر شمالُمٞمذه اًمذيـ أًمبسٝمؿ )اخلرىم٦م( اًمتل شمٕمٜمل  صمؿ قمرا

د ٟمٗمًرا ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل : )وىمد أذٟم٧م ًمٚمس٤مدة ، اًمرسمط سم٤مًمِمٞمقخ  وقمدا

اًمقًمد اعمب٤مرك اًمِمٞمخ أيب طمٗمص ؛ واعمِم٤ميخ إٟمج٤مب ، إطمب٤مب 

واًمقًمد اعمب٤مرك اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم ، ، قمٛمر سمـ قمكم 

واًمقًمد اعمب٤مرك اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ سمـ قمكم ، واًمقًمد اعمب٤مرك اًمِمٞمخ 

قمبداهلل سمـ قمكم ، واًمقًمد اعمب٤مرك اًمِمٞمخ قمٚمقي سمـ قمكم ، واًمقًمد 

                                                           

 (.04اًمؼمىم٦م اعمِمٞم٘م٦م ) ((0



 ( 025) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

واًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف مج٤مل اًمديـ حمٛمد ، اعمب٤مرك اًمِمٞمخ قمٛمر سمـ قمبداًمرمحـ 

رك ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمبداهلل سمـ واًمِمٞمخ اعمب٤م، سمـ أمحد ومْمؾ ا

قمبداًمٚمٓمٞمػ اًمٕمراىمل ووم٘مٝمؿ اهلل ًمتقومٞمؼ إوًمٞم٤مء وضمٕمٚمٝمؿ ُمـ 

يض يٚمبسقا هبذا اإلذن اعمر ظمقاص قمب٤مده اعم٘مرسملم إصٗمٞم٤مء وأنْ 

ٝمؿ شمٚمؽ اخلرىم٦م اًمنميٗم٦م سمٕمد ُم٤م أًمبست ؿم٤مءوااخلرىم٦م اًمنميٗم٦م اًمٕمٚمٞم٦م َُمـ 

 .(0)ًٟم٤م سم٤مإلذن(ورًمب٤مؾًم٤م ُم٘م

صمؿ سملم أٟمف ي٠مظمذ اًمٕمٝمد قمغم ـمالسمف سمٛمالزُم٦م شم٘مقى اهلل وآًمتزام 

، وأْن  قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد سم٤مًمتقسم٦م ذُت : )وأظَم  ىم٤ملطمٞم٨م ، سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م 

واًمتٛمسؽ سمآصم٤مر  ، وأْن ُيقصقا سمت٘مقى اهلل، ي٠مظمذوا اًمٕمٝمد سم٤مًمتقسم٦م 

صغم اهلل قمٚمٞمف  وُمالزُم٦م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ، ٕم٦مـاًمنمي

 . (5).....(وآًمف وؾمٚمؿ

قمغم  هـ0948بع ىمدياًم ذم ُمٍم ؾمٜم٦م ( ـمُ اًمؼَمىَم٦م اعمِمٞم٘م٦مويمت٤مب )

، وي٘مع  ٟمٗم٘م٦م اًمسٞمد قمكم سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ مجؾ اًمٚمٞمؾ سم٤مقمٚمقي

                                                           

 (.04اًمؼمىم٦م اعمِمٞم٘م٦م ) ((0

 (.03اًمؼمىم٦م اعمِمٞم٘م٦م ) ((5



 ( 026) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

وإًمٞمؽ صقرة  ؾمؿ(08( صٗمح٦م ، سم٤محلجؿ اعمتقؾمط ) 591ذم )

 .واًمّمٗمح٦م إومم ُمـ اًمٙمت٤مب،  همالف اعمخٓمقـم٦م

 
 تكراب انرؼطٌف  (8)

 انثًٓ يف يُاقة انشٍد ؼؼس تٍ ػهًانسض ادلسْش 

( صٗمح٦م ، ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتف : )سمسؿ اهلل 044ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم )            

احلٛمد هلل حمقل اًمٜمٕمؿ ، وُمقومر اًم٘مسؿ ، وخمتص ُمـ اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ، 

يِم٤مء ُمـ قمب٤مده سم٠مطمسـ اًمِمٞمؿ ، ٟمحٛمده محًدا يٖمكم اًم٘مٞمؿ ، وُيٕمكم 

اهلٛمؿ ، وٟمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ؛ ؿمٝم٤مدة ٓ يٚمؿ 

سم٘م٤مئٚمٝم٤م عمؿ ، وٟمِمٝمد أنا حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف ؛ اعمقصقف سم٤مًمٙمرم ، 



 ( 027) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ؾ سمف إٟمبٞم٤مء وظمتؿ ، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  ؾمٞمد إُمؿ ، واًمذي يمـٛما

إٟم٤مرة ُمـ ٟم٤مر  أ، وأضق (0)وصحبف وؾمٚمؿ صالة ُمتقاًمٞم٦م شمقازم اًمديؿ

وم٢مٟمف عم٤م يم٤من اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل أضمؾ اعمقاه٥م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ، ... وسمٕمد   قمٚمؿ ،قمغم

وأظمص اخلّم٤مئص اًمٗمٞمْمٞم٦م اًمٜمقراٟمٞم٦م ، وومؼ اًمٙمريؿ ُمـ أراد سمف ظمػًما 

ًمٚمتقضمف إًمٞمف واًمٕمٜم٤مي٦م سمام سمتحّمٞمؾ ُمـ ُي٘مرب ُمـ ذًمؽ وُيٕملم قمٚمٞمف ، 

٤مئف ، وٟمقر سمٗمٙمره ىمٚمقب ٞموم٠مطمٞم٤م سمذيمره ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم ُمـ أوًم

، وضمٕمٚمٝم٤م ؿمٛمقؾًم٤م ًمٚمٕمروم٤من واًمقضمقد صٗمٞم٤مئف ، ُمـ أ اًمٕم٤مروملم

حمبتف ُمـ ومٞمض ذًمؽ اجلقد ، وأيمرُمٝمؿ سم٤مًمٗمْم٤مئؾ  وؾم٘م٤مهؿ سمٙم٠مس

وطمسـ اًمِمامئؾ ؛ اًمِم٤مهدات هلؿ سم٤مًمّمدق قمغم رهمؿ احلسقد ، 

، وأحتٗمٝمؿ سم٤مًم٘مرب ُمٜمف واًمقٓي٤مت اًمتل ُمأل وضمقده٤م مجٞمع اًمِمٝمقد 

ٟم٧م اًمٕمٓم٤مي٤م ٤مومال يٜمٙمره٤م إٓ أقمٛمك اًمبّمػمة وحمروم ُمٓمرود ، وعم٤م يم

واعمقاه٥م سمٞمد اهلل اجلٚمٞمؾ ، اعمتٗمْمؾ قمغم ُمـ يِم٤مء ُمـ قمب٤مده سمٜمٞمؾ 

وأؾمٕمد ُمـ ظمٚم٘مف أهؾ ـم٤مقمتف سم٤مًمزهد واًمت٘مك ،  اًمٗمْمؾ اجلزيؾ ،

وـمرد قمـ سم٤مسمف وأسمٕمد ُمـ ظمذًمف وأؿم٘مك ، صمؿ إن  اهلل اًمٙمريؿ ، سمٗمْمٚمف 

                                                           

 .اًمديٛم٦ُم اعمٓمر اًمذي ًمٞمس ومٞمف َرقْمد وٓ سمرق (:05/503اًمٕمرب )ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم ًمس٤من ( (0



 ( 028) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

اًمٕمٛمٞمؿ ، ؾمب٥م إؾمب٤مب ، وىمدر آيمتس٤مب ، وومتح إسمقاب 

 اًمثقاب عمـ اظمتّمف ُمـ قمب٤مده ممـ دقمك إًمٞمف وأٟم٤مب سم٤معمقاه٥م وضمزيؾ

، ومٍمف  ٛمٝمؿ قمـ إُمقر اًمدٟمٞمقي٦م وأؾمب٤مهب٤م ، وضمٕمٚمٝمؿ ذم ذًمؽ 

ًمئال يِمٖمٚمٝمؿ رء   وٓ ُمتٕمٚم٘ملم سمٌمء ُمـ ايمتس٤مهب٤م ؛همػم ُمتٓمٚمٕملم

ُمـ أُمقره٤م قمـ ظمدُم٦م ُمقٓهؿ ، ويبٕمدهؿ قمـ سم٤مسمف ُمـ طم٘مػم قمذاهب٤م 

وقم٘م٤مهب٤م ، وُمـ اًمؼمه٤من اجلكم ، واًمِّ اًمب٤مهر اًمبٝمل ، واًمٕمز اًمٗم٤مظمر ُم٤م 

ظمص اهلل سمف اعمقومؼ اًمقزم ، اًمزاهد اًمٕم٤مرف سم٤مهلل ؾمٕمد سمـ قمكم 

احلرضُمل اًمؽميٛمل ؛ ُمـ سف  تف ًمٚمخّمقصٞم٦م اعمحبقسم٦م ، 

 ذم حتّمٞمؾ إظمالق اعمحٛمقدة اعمٓمٚمقسم٦م .... وشمِمٛمػمه

وفمٝمقر قمالُم٦م ،  ذم ُمقًمده وٟمِم٠مشمف وسمدايتف صمؿ ذيمر ومّماًل  

هدايتف ، ومتٙمٚمؿ قمـ ذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ واؾمتٕمرض ؿمٞمقظمف ، صمؿ ذيمر 

 –ـمريؼ اًمٕمٚمؿ وُمالزُم٦م اًمٕمب٤مدة  – ذم أطمقال اًمٓمري٘م٦م اًمنميٗم٦م ومّماًل 

ؿمدة ورع اًمِمٞمخ ؾمٕمد وم٘م٤مل : )ومٙم٤من هم٤مًم٥م ىمقشمف ُمـ صٞمد ومذيمر 

وأيمثر ُم٤م ، وُمـ اًمثٛمر اعمب٤مح يم٤مٕراك وهمػمه ُمـ إؿمج٤مر ، اًمبحر 

وُمـ اعمب٤مطم٤مت ُمـ اًمٕمٞمقن ، ينمب ُمـ اًمدٓء اعمسبٚم٦م قمغم أسم٤مر 



 ( 029) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

وإهن٤مر واعم٘م٤مًمد واًمؼمك اًمٙمب٤مر..( وظمتؿ يمت٤مسمف سمخ٤ممت٦م ذم ذيمر ووم٤مة 

سمف وم٘م٤مل : )ويم٤من ظمروج  ٤مٜمٕماهلل وٟمٗم اًمِمٞمخ ؾمٕمد طمٞم٨م شمقذم رمحف

شمٚمؽ اًمروح اًمنميٗم٦م واجلقهرة اًم٘مدؾمٞم٦م قمٜمد همروب اًمِمٛمس يمٕم٤مدة 

٤م ا وسم٤مـمٜمً ؾُمٜمٞم٤م يم٤مُمال ذم اشمب٤مع اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م فم٤مهرً يم٤من اومٓم٤مره ؛ ٕٟمف 

صمؿ  هـ(028ًمٞمٚم٦م آصمٜملم ًمتسع ظمٚم٧م ُمـ رضم٥م اعمب٤مرك اعمٕمٔمؿ ؾمٜم٦م 

 ي٘مقل ومٞمٝم٤م :خف ـيرصمل هب٤م ؿمٞم]ُمـ اًمٓمقيؾ[ ذيمر ىمّمٞمدة 
 وقمٜمـد هُمـروِب اًمِمـٛمِس زومـ٧م قمروؾمــٝم٤م

         

 

ــــــ٤م شمَ   ــــــٜم٤م قمٜما ــــــ٤م ؿمٛمس ــــــٞمالوُم ــــــ٥ُم أوم  ٖمٞم

 

 

 

 وذم ًمٞمٚمـــ٦م آصمٜمـــلم سمـــدر اهلـــدى َرىَمـــك

 

 

ــــريط  ــــف أضــــحك اًمٗم ـْ ومٞمْم ــــ ــــٞمال (0)وُِم  ظمْم

 

 
 

ــــ٤م ــــع ىمرهن ــــع سمت٤مؾم ــــ٥م شمس  وذم رضم
 

 

ـــــديال  ـــــٜملم قم ـــــبع اًمس ـــــع ؾم ـــــلم ُم  ومخس

 

 
 

م ذاك اًمَبــــلمُ   ريمٜمــــل وىمــــقيت (5)ومٝمــــدا

        

 

                                                           

 .اًمٗمريط : اؾمؿ ًمٚمٛم٘مؼمة اًمتل دومـ ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ ؾمٕمد سمـ قمكم ُمدطم٩م( (0

ُمـ إضداد يٓمٚمؼ  -سم٤مًمٗمتح  -لم اًمبَ  : (453)اعمّمب٤مح اعمٜمػم ذم ًمٗمٞمقُمل اأسمق اًمٕمب٤مس ىم٤مل ( (5

 .قمغم اًمقصؾ وقمغم اًمٗمرىم٦م



 ( 031) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ـــــــٞمال  ـــــــؾ ضمٚم ـــــــ٤م ًمٚمرطمٞم ـــــــٝمد يقًُم  وأؿم

 

 

 قمـــغم سمـــ٤مهل اعمح٤مؾمــــ واحلـــال أٟمـــقُح 
 

 

ـــــــٞمال  ـــــــ٤م وٟمٙم ـــــــجل ظم٤مًمًٞم ـــــــقح وأؿم  أٟم

 

 

ـــ٤م ـــقم وسه ـــدر اًمٕمٚم ـــغم سم ـــقُح قم  أٟم

         

 

ـــــــف ؾمـــــــالُمل سمٙمـــــــرة وأصـــــــٞمال   قمٚمٞم

 

 

 

ــك ـْ ـَمَٛم ــ ــدر اعمحــٞمط وَُم ــقُح قمــغم اًمب  أٟم

 

 

 سمـــــــ٠مٟمقاره واًمســــــــر ـمـــــــ٤مل ـمـــــــقيال 

 

 
 

ــ٤مرف ــٛمس اعمٕم ــغم ؿم ــقُح قم ــدى أٟم  واهل
 

 

ـْ طمــــــؾا ذم أرض اًمٗمــــــريط طمٗمــــــٞمال  ــــــ  وَُم

 

 
 

 قمٚمٞمــــف سمــــالد اهلل شمبٙمــــل وأهٚمٝمــــ٤م

        

 

ـــــــقيال  ـــــــف قم ـــــــقي قمٚمٞم ـــــــٝم٤م شمٕم  وأٟمٗم٤مؾم

 

 

ــــريؿ واعمســــ٤مضمد واحلٛمــــك  شمٜمــــقح شم

        

 

ــــــــ  ــــــــٞمالـا قمَ ٝمُ ـًَم  َزضِم
ِ
ــــــــِف سم٤مًمُبٙمــــــــ٤مء  ٚمٞم

 

 

 
 

 : ُمـ اًمٙمت٤مب اعمّمقرة  وإًمٞمؽ صقرة ًمٖمالف اًمٜمسخ٦م
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 ( زٌٕاٌ انشٍد ػهً)  تكرابانرؼطٌف  (3)
: ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتف  ( صٗمح٦م ،405ذم )اعمخٓمقط ي٘مع اًمٙمت٤مب               

احلٛمد هلل اًم٘مديؿ إززم ، اًمدائؿ إسمدي ، ،  سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ)

وإؾمامء اجلٚمٞمٚم٦م  ذي اًمذات اًم٘مدؾمٞم٦م ، واًمّمٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م اًمٕمٚمٞم٦م ،

 اًمسٜمٞم٦م ، وإومٕم٤مل اًمٕمٔمٞمٛم٦م احلٙمٛمٞم٦م ، اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ، اجلقاد اًمٙمريؿ ،

اًمذي ًمٞمس ذم اًمٙمقٟملم وٓ ذم وضمقد اًمداريـ إٓ ُم٤م اىمتْمتف ٟمٕمقشمف 

وصٗم٤مشمف ، وأوضمبتف أؾمامؤه ، وحمٙمؿ سمٞم٤مٟمف ، ومسبح٤مٟمف ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف 

، ومٚمف احلٛمد  وأؾمامئف ، وقمال ذم يمامل ىمدؾمف وضمالًمف ومج٤مًمف وهب٤مئف

واعمجد واًمثٜم٤مء ، واًمٕمٔمٛم٦م واًم٘مٝمر واًمسٓمقة واجلؼموت واًمٙمؼمي٤مء 

واًمٗمْمؾ واجلقد واًمٙمرم واًمٓمقل وأٓء واًمذر واًمِمٙمر ، قم٘مًدا 

٤مٟم٤م وإطمس٤مًٟم٤م ؛ ىمقٓ وقمٚماًم وومٕمال ـواقمؽماوًم٤م واىمداًرا وإؾمالًُم٤م وإيٛم

ًدا ، وأوٓ ـوإقمامٓ وطم٤مٓ ، ومسبح٤من واضم٥م اًمقضمقد أزٓ وأسم

ا ، وفم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم ، وقمال ُمبدع اًمقضمقد طمٙماًم وومٕمال وقمدٓ رً ـوآظم

وم٤محلٛمد هلل طَمـٛمًدا يمثػًما سمام هق أهٚمف ، ويمام هق أهٚمف ، وقمغم  وومْمال.

ُم٤م هق أهٚمف ، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وٓ ُمٕمبقد ًمٜم٤م إٓ إي٤مه ، وٓ 
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د ُمـ ضمالل يمامًمف ومج٤مل ىمدؾمف وؾمٜم٤مه ، ذيؽ د سمف  وشمٗمرا  ًمف ومٞمام شمقطما

ره  ويمامل ضمالل يمؼمي٤مئف وهب٤مئف ؛ إذ يمؾ ُمقضمقد ؾمقاه ظمَٚمَ٘مُف وصقا

ه ، ومجٚما٧م قمٔمٛمتف ، وقمٔمٛم٧م وؾمقاه واظمؽمقمف وأسمدقمف وأشم٘مٜمف وسمدا

؛ رمح٦م ىمدرشمف ، وأؿمٝمد أنا حمٛمًدا رؾمقًمف إصٗمك ، وقمبده اعمّمٓمٗمك

اهلل اًمِم٤مُمٚم٦م ذم اًمٕمقامل ، وسمريمتف اًمس٤مري٦م ذم إرواح واعمٕم٤ممل ، 

٦م اًمبٞمْم٤مء ، واعمٚم٦م اًم٘مّمقى ، ذات واًمنميٕم٦م اًمٕمٔم ٛمك ، واعمحجا

٤مت اًمٕمغم ، واعمراشم٥م اًمٙمؼمى ، واجل٤مٟم٥م إىمدس إقمغم ، ـاًمدرضم

وإرج إهمر إذف إمحك ، ٟمقر إٟمقار اعمٚمٙمقشمٞم٦م ، وس 

صالة ، ًمديف  وأزًمٗمف، إسار اًمٕمٚمقي٦م ، صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف 

٤م ُم١مسمًدا ُمْم٤مقمًٗم٤م قمغم إٟمٗم٤مس إمم دظمقل اجلٜم٦م واًمٜمٔمر إًمٞمف ، وؾمالُمً 

 وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وأزواضمف وذريتف وقمؽمشمف اعم٘مرسملم إًمٞمف.

ومٝمذا ديقان ٟمٔمؿ ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م اًمٖمقث .. وسمٕمد 

سمـ اًم٘مٓم٥م قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف اسمـ اًمِمٞمخ أيب سمٙمر ااًمنميػ قمكم 

 وسمسٚمٗمٝمؿ آُملم. ريض اهلل قمٜمف وٟمٗمٕمٜم٤م هبؿ وسمخٚمٗمٝمؿ
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 ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف :

 ٤ملِ سم٤مؾمـــــــؿ اهللِ أسمـــــــِدي ذم اعمَ٘مـــــــ

         

 

ــــــــقالِ   ــــــــ٤مض اًمٜم ــــــــرمحـ ومٞما ــــــــق اًم  ه

 

 

 

ـــــ٤م ــــــراَء قمٜما ـــــُع اًمْما ـــــٞمٌؿ داوم  رطم

 

 

ــــــُدو و  ـــــــُجقُد َيب ــــــُف اًم ــــــؾ  ُِمٜم  طمــــــ٤ملِ يم

 

 
 

ــــ٤م ــــد طمً٘م ــــ٤مء واحلٛم ــــؾ  اًمثٜم ــــُف يم  ًم
 

 

ـــــــَقالِ   ـــــــٜم َٕمؿ اًمُٓم ـــــــِؾ واًم ـــــــؾ اًمٗمْم  ويم

 

 
 

ـــــــٝمُد أنا و ـــــــ٤مممأؿم ـــــــ٤م شَمَٕم  ُمقٟٓم

        

 

ـِ اًمَٙمَٛمـــــــــ٤ملِ    إًمــــــــٌف ضَمــــــــؾا ذم طُمســــــــ

 

 

ــــــ٤م  ًدا طَمً٘م ـــــــحٛما ــــــقٌل رَ وأنا ُُم  ؾُم
 

 

ـــــــــــ٤ملِ إ  ؾَم ـــــــــــ٦ِم سم٤مًمر   مم يمـــــــــــؾ  اخلَٚمٞمَ٘م

 

 

ـــــفُ و اِت ُمٜم ـــــذا ــــــِّ  اًم ـــــ٠مًمُف سمِ  أؾم

         

 

 أوصـــــــ٤مِف اجلـــــــالِل ُمـــــــَع اجلَٛمــــــــ٤ملِ و 

 

 

 

ر زم إهلـــــل يمـــــؾا قَمبـــــدٍ   ُيســـــخ 

 

 

 ُصـــــــؿا اجلبـــــــ٤ملِ وَُمــــــــخُٚمقٍق وًمـــــــق  
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ــــــ٤مَي و ــــــل ُُمٜمَ ــــــل ويٕمٓمٞمٜم  يٛمٜمحٜم
 

 

ـــــــقازم  ـــــــٜمـ اًمٖم ـــــــ٤مت واعم ـَ احل٤مضم ـــــــ  ُِم

 

 
 

 ًٓ ــــــال ــــــؾا ِرزٍق زم طم ـــــــِّ  يم  وي

        

 

ـــــقازم  ـْ ُم ـــــ ـــــػ قَم ــــــِِّ وايمِم ـــــؾا اًمُٕم  ويم

 

 

ـــــ٤مو ـــــٍر زم ُُمب٤مطًم ـــــؾا أُم ـــــف يم  َوضم 

        

 

ــــــــقازم  ــــــــر اعم ــــــــغم ذيم ــــــــ٤م زم قم  ُُمٕمٞمٜمً

 

 

ـــــ٤ًم ــــَٞم٤من َدأسم ـــــ اًمِٕمّم ــــُدين قم  وُيبِٕم

        

 

 إمم يـــــــقِم اعمَٛمــــــــ٤مِت سمـــــــال ارشمِـــــــَذالِ  

 

 

ًٓ و ـَ اًمتا٘مــــَقى ضَمـَٛمـــــ٤م  يــــقهبٜمل ُِمــــ

        

 

ــــــاللِ   ــــــر اجل ــــــغم ىَمٝم ـــــــ قم ــــــٞمًٗم٤م ُم  وؾَم

 

 

 

ـْ أؿمٝمر ىمّم٤مئده و  ر ذم ظمٚمؼ اهلل :ذم اًمتٗمٙم  ]ُمـ اًمبسٞمط[ ُِم

ـْ وَمٓمـــَر اًمٙمــقٟملم ُُم٘متـــِدًرا  ؾُمــبح٤من َُمــ

        

 

ــــــروح   ــــــام ذم اًم ــــــؼا رشم٘مٝم ــــــقرِ وؿم    واًمّم

 

 

 أطمٙمــــَؿ اًمٙمــــؾا ذم اشم٘مــــ٤من صــــٜمٕمتفو

        

 

ـَ اخلٚمــــــَؼ واإلسمــــــداع ذم اًمِٗمَٓمــــــرِ      وأطمَســــــ
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ذم اًمتٓمٚمع ًمزي٤مرة ضمده اعمّمٓمٗمك صغم ]ُمـ اًمٓمقيؾ[ وًمف ىمّمٞمدة 

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤معمديٜم٦م ي٘مقل ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م :

ــٞمكما  ــقىظمٚم ــ٦م اًمٚم ــغم سم٤مٟم ا يب قم ــرا  اخلٞم٤مم احلُْٛمُر ذم ؿِمـْٕم٥ِم قمـ٤مُمرِ  وطمٞم٨ُم ُُم

ب٤م ـ٤م ؿمذا إطمب٤مب إْن َهبا٧م اًمّما  وؿُمٛما

 

ـــ٤م سمروىًمــ٤م وأٟمُٕمــاَم ذم اًمٜمــقافمرِ     وؿُمٛما

ــَذي٥م وضمــػمةٍ   ــ٤مء اًمُٕم ــ٤م يب قمــغم ُم  ىمٗم

 

ــ٤مضِمرِ  ــريط وطم ــقا وادي اًمٗم ــٗمح ًم    سمس

ـــ٦مٍ   ـــٞمال إمم ٟمجـــد اًمٖمـــرام وَراُم  وُم

 

ــقاـمري ــؾ ظم ــٗمك همٚمٞم ــ٤م يِم ــؾا هب   ًمٕم

 وراطمــ٦م ُمٝمجتــل هٜمــ٤مك ُمٜمــك ىمٚمبــل 

 

   وس سوري ٟمـــقر قمـــلم ٟمـــقافمري

 ويمؾ اًمٕمٓم٤م واًمسٕمد ذم ذًمـؽ احلٛمـك 

 

   وُم٤م ىمد طمقى سم٤مهل اًم٘مب٤مب اًمِمـقاهر

 :ىمقًمف ]ُمـ اًمٙم٤مُمؾ[  ، ومٛمٜمٝم٤م وًمف قمدة ىمّم٤مئد ذم ُمدح أهؾ اًمبٞم٧م 

ـْ ٟمْســِؾ أطمــ  ٛمَد ومــ٤مىمقاـًمٜمــ٤م ؾمــ٤مدٌة ُِمــ

         

 

ـــــــ     ـٍ شَمســـــــُٛمق هبـــــــ٤م إظمـــــــالُق سمَٛمَح٤مؾِم

 

 

 

ـَدى ــ٤مرِم واًمٜمـا ـِ اعمٙم ــ ــغم طُمْس ــقا قم  ـُمبُٕم

 

 

ـــــــجِدِهؿ أذَواُق   ـْ َُم ــــــ ــــــ٤م ُِم ــــــ٧ْم ًمٜم  وطَمَٚم

 

 
 

 أرسمــــ٤مُب إٟمَّمــــ٤مٍف وقُمْٔمــــِؿ شَمقاُضــــعٍ 
 

 

   ٤مُق ٓ ًمٚمٜم ٗمــــــــــقِس ًمــــــــــدهيُؿ إروَمــــــــــ 
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ـــقاِرِهؿ ـــؼا صـــح٤مهبؿ وضِم ـــقَن طم  َيرقَم

        

 

   وقمٝمـــــــــــقد ودي همٞمثٝمـــــــــــ٤م ُِمْٖمـــــــــــَداُق  

 

 

 َُمٜمـــــِزلٍ وُيٜمزًمـــــقا ذا اًمـــــقد  أقمـــــغم 
 

 

   ومٛمحٚمـــــــــــُف اًمٕمٞمٜمـــــــــــ٤من وأَُمـــــــــــ٤مُق  

 

 

ـــقىمٝمؿ  هـــؿ ُيســـ٘مُٓمقَن ٟمٗمقؾمـــٝمؿ وطم٘م

         

 

 واخلـــــــؾ  ُمـــــــقٓهؿ ًمـــــــف اإلرومـــــــ٤مُق  

 

 

 

ـــرْت  ـْ سمحـــِر أطْمـــَٛمَد وُمج   أهنــ٤مُرُهؿ ُِمــ

 

 

ـــــــٗم٤مُق   ـــــــ٤مف واإلؿم ـــــــف إًمٓم ـــــــؿ سم    وهل

 

 
 

ـــؿ ـــُف هل ـــٓمٗمك ُمٜم ـــٕم٦ٌم ًمٚمٛمّم ـــؿ سمْم  ه
 

 

ـــــــــــت٤مُق   ـــــــــــ٤م اعمِم ـــــــــــ٤مت ودي ٟم٤مهل    َراوَم

 

 
 

ـْ ؿمٕمرهو  : ذم ُمدح أهؾ اًمبٞم٧م أيًْم٤م]ُمـ اًمٓمقيؾ[  ُِم

 وم٠مقمٔمؿ سمَس٤مداٍت طَمَقوا ذم اٟمتسـ٤مهبؿ

 

ــ ـــْجٍد يُٓم ذم َُم ــغم َذَ ــؼمُ قم    قُل ويٙم

 سمٜمق قمٚمـقي إيمرُمـقن هبـؿ قَمَٚمـ٧ْم  

 

ـْ  ريؿٌ شَمـــ    ٕمـــز  ويٗمخـــرُ ومٞمٝمـــ٤م يَ  وَُمـــ

 ُٛمق سمٗمْمــٚمٝمؿْســُُمـــحبُٝمُؿ واجلــ٤مُر يَ  

 

ـــ وومْمـــُؾ    داهؿ ًمألسم٤مقمـــِد يٖمِٛمـــرُ َٟم

 أمحـدٍ  حـرِ سمَ  ـْ أسارهؿ شَمــٛمتد  ُِمـو 

 

   إمم ضمـــ٤مهٝمؿ أما اًمؼمايـــ٤م ويمـــؼموا
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 دٍ حٛما ـروُة اًمقصم٘مك وٟمسـُؾ ُُمـُهُؿ اًمٕمُ 

 

   ٤مل ُيــْجؼمُ محـ ًمٚمَحـاًمـرا  ؿ ٟمسـ٠مُل ٝمِ ـسمِ 

 واًمرض٤م واًمٗمْمؾِ  ويِمٛمٚمٜم٤م سم٤مًمٚمٓمِػ  

 

 ٖمٗمــرُ يَ   يمــؾ اًمٕمٞمــ٥ِم واًمــذٟم٥َم ويســؽُم 

   

 ج٤مًمستٝمؿ :ـواًمتٕمٚم ؼ هبؿ وُماًمّم٤محللم ذم ُمدح ]ُمـ اًمٓمقيؾ[ وًمف 

 هؿ اًم٘مقُم ٓ يِم٘مك ضمٚمٞمٌس هلـؿ هبِـؿ

 

ُمـ٤مِن سمُِحـب ٝمؿ    وٓ ظمقَف ُِمـ َري٥ِم اًمزا

 
 ًمٜم٤َم اًمٕمـٞمُش َيّمـُٗمق ذم احلٞمـ٤مِة سمُ٘مـرهبؿ

 

ــرْ  ـَ شُم ــٛم ــ٤م ِض ــ٤مشُمقا ًمٜمَ ــٌز إذا ُم   هِبؿويمٜم

 
 إذا ُم٤م اقمـتال إرواَح واجلسـَؿ قِمٚمـ٦مٌ 

 

ـــجَ  ــٞمَ حَ ـقَٟم٤م إًمــٞمٝمؿ ذم اًمــًَم   قهِتؿ٤مِة وَُم

 
ـْ َص٤مدىًم٤م ذم طُمب ٝمؿ شُمــحَظ ىُمـرهَبُؿ  ومٙم

 

 هؿُيـري سمٛمـد   وشُمٕمَط اعمٜمَـك واًمٜمٗمـعُ 

 
 رضورة وضمقد اًمِمٞمخ ًمٚمٛمريد :ذم ]ُمـ اًمٓمقيؾ[ ُِمـ ؿمٕمره و

 ٝمتــديرقمــك اهلل صــب٤ًّم سم٤مًمِمـــريٕم٦م ُمُ 

 

  وشمســٚمٞمؽ أؾمــت٤مذ ٕقمــذب ُمــقردي

ــ  ــدي ـْ ومَٛم ــقره ي٘مت ــٞمٌخ سمٜم ــف ؿم  ٓ ًم

 

 وهيديــف سم٤مإلرؿمــ٤مد أصــقب ُم٘مّمــدِ 

ــــٚمقيمف  ــــف وؾم ــــف ذم طم٤مًم  يالطمٔم

 

ـــ ـــ٤م وأٟمٗمـــ٤مس أُم ـــف اًمٕمٚمٞم  جدِ ـهبٛمت

ــــؾِ   ــــتٕمداد ىم٤مسم ــــد سم٤مؾم ه ويٛمت  ِس 

 

 ك همــػم أؾمــقدِ ٗمَ ريــٌد ًمــف ىمٚمــ٥ٌم َصــُمُ 

 حٔمك وٓ ًمـفـوَُمـ ٓ هبذا اًمٗمْمؾ يُ  

 

 سمحـــبٝمُؿ وصـــٌؾ ومتبًّـــ٤م ًمِــــُٛمبَٕمدِ 

ــ  ــ٤م ًم ــٞمٓم٤من طم٘مًّ ــت٤مذه اًمِم ــفـوم٠مؾم  ام سم

 

دِ  ـــرا ـــد اعمٓم ـــف ذم صـــدر اًمبٚمٞم ٞم  يٚم٘م 
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 قاًمًٞمـــ٤مقمـــداء اإلًمـــف ُمُ وُيٛمســــل ٕ

 

ــ ــقا َٕ ـشَم ــف إه ــبَ ٛمٞمُؾ سم ــىم  دِ قرِ ِح َُم

 الٗمــقس ُُمَٙمــبا ذم ؾمــجـ اًمٜم   وُيّمــبُح  

 

 ػمان ُمٕمتـديٕمٞمًدا قمـ اخلـػمات طَمـسمَ 

سمٚمٖم٧م ]ُمـ اًمبسٞمط[ ظمتؿ ديقاٟمف سم٘مّمٞمدة ُمٚمٞمئ٦م سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر و          

 : فىمقًم( سمٞمًت٤م اظمؽمت ُمٜمٝم٤م 34)

 أؾمتٖمٗمر اهلل سمـ٤مري اًمـروح واًمّمـقرِ 

ِ  

 ذيمــرِ  ـْ أٟمثــك وُِمــ ـْ وُمبــدع اخلٚمــؼ ُِمــ

 
 ـ سم٤مًمـذات هـق أطمـدٌ أؾمتٖمٗمر اهلل َُمـ

 

 واطمد آؾمـؿ وإوصـ٤مف ذو ىمـدرِ و

 
ـــقمًم  ـــتٖمٗمر اهلل ُم ـــ٤مأؾم ـــف ًمٜم   ٓ إًم

 

ـــقاه ُمٕمبقدُ  ـــؿ سمٛم٘مْ ؾم ـــ٤م أقمٔم ـــٟم  رِ دِ َت

 
ـــبٞمفَ  ـــ٤م ٓ ؿم ـــتٖمٗمر اهلل رسمًّ ـــفُ  أؾم  ًم

 

  واًمقصِػ  اِت ذم اًمذا 
ِ
 ؼمِ واًمِٕمـ وإؾمامء

 
ـــ ـْ أؾمـــتٖمٗمر اهلل َُمـــ  فِ رمحتِـــ ٤مضومٞما

 

ــغم اعمّمــٚم   ــدا قم ــلم واًم  رِ حَ اقملم ذم اًمسا

 
ـْ  ــ٤مر اًمــذٟمقب عمــ  أؾمــتٖمٗمر اهلل همٗما

 

ـــ ـــذل  ُُمٕمَت ـــك واًم ـــ٤مر أشم  ؼِمِ سم٤مٟٓمٙمس

 
ـْ  ــ ــقِب ىمــدْ  أؾمــتٖمٗمر اهلل َُم ــ ًمٚمَت  البِ ىَم

 

 اٍج وُُمــــحتذرِ ٤مئٍػ رَ ظَمـــ ٟمـــ٤مدمٍ  ـْ ُِمــ

 
ـــ ـــتٖمٗمر اهلل ُم ـــاما ـأؾم ـــف َي  ْي دِ  ضمٜمت

 

 أصم٘م٤مهلــ٤م اًمٙمــؼمِ  ـْ اخلٓم٤ميــ٤م وُِمــ ـَ ُِمــ

 
 ُمْمـٛمقن ُمٕمّمـٞمتل ـْ أؾمتٖمٗمر اهلل ُمِ 

 

ــ ــ٤م ايمتســب٧ُم ُِم ــ ـَ وُم ــ٤مم ذم اًمس   ػمِ أصم

 

 

 

 

ـــفَ  ـــقمم ٓ إًم ـــتٖمٗمر اهلل ُم ـــ أؾم  ٤مًمٜمَ

 

ـــ ـــ٤م أقمْ ُمٕمبقدُ  قاهُ ؾِم ـــٟم ـــسمٛم٘مْ  ؿْ ٔمِ  رِ دِ َت
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 أؾمتٖمٗمر اهلل َُمــ سم٤مًمــِّ  ُمٜمـُف سْت 

 

ـــــٜمتٍِم  ــــر أسار ُم ــــ٤مئػ قمٛم  ًمٓم

 
 أؾمــتٖمٗمر اهلل ُمـــ ُمٙمــروه ُمٙمتســبل

 

ــــرِ  ــــ٤مُمل وحمت٘م ــــ٤مئر آصم ـــــ يمب  وُم

 
 أؾمــتٖمٗمر اهلل ُمـــ هَمٞمــ٥ٍم وُمـــ ٟمٛمــؿٍ 

 

 وىمــقل زوٍر ذم إقمــامل يمــؿ همـــررِ 

 
ــ٤مرطمتل ــ٤مت ضم ـــ آوم ــتٖمٗمر اهلل ُم  أؾم

 

 وإقمْمـ٤مء واإليـرِ  واًمسـٛمعِ  واًمٜمٓمِؼ 

 
 عمٓمــرااًمرُمــؾ و أؾمــتٖمٗمر اهلل قمــدا 

  

 وُم٤م اطمتقى اًمٙمقن ُمـ ذر وُمــ صمٛمـرِ 

 
 اًمّمـحػ واًمـقرِق  قمـدا أؾمتٖمٗمر اهلل 

 

 ٓمروُم٤م طمقى اًمٙمت٥م ُمـ صحػ وُمـ ؾم

 اًمــقطمش واحلجــرِ  قمــدا أؾمــتٖمٗمر اهلل 

 

 وُم٤م طمقى اًمبحر ُمـ صدف وُمـ ُدررِ 

 
ــتٖمٗمر اهلل  ــدا أؾم ــجرِ  قم ــ٧م واًمِم  اًمٜمب

 

 وُمــ٤م قمٚمٞمــف أضــ٤مء ؿمــٛمس ُمــع اًم٘مٛمــرِ 

 
ــتٖمٗمر اهلل  ــدا أؾم ــقيمرِ  قم ــػم ذم اًم  اًمٓم

 

 قمــد وطمــش اًمٗمــال ذم اًمبٞمــد واًم٘مٗمــرِ و

 

 

 

 

 أؾمـــتٖمٗمر اهلل أرضمـــق ُمٜمـــف ُمٖمٗمـــرةً 

 

 متحق اًمذٟمقب ُمع إرضم٤مس واًمٙمـدرِ 

 
ــ٥ْم  ــتٖمٗمر اهلل أـمٚم ــ أؾم ــف ظم٤مشمِ  ٛم٦مً ـُمٜم

 

ـِ طمسٜمَ  ـ ك قمغم أطمسـ  ػمِ إقمـامل واًمس 

 
 ج٤مورةً ـأؾمــــ٠مًمُف ُُمــــأؾمــــتٖمٗمر اهلل 

 

 ذم اًمـــ٘مٍِم  ُمــع إطمبــ٤مِب  ُمــع اًمٜمبــل  

 
ــتٖمٗمر اهلل  ــلأؾم ــف ُيٛمٕمٜم ــ٥م ُمٜم  أـمٚم

 

 سم٤معمّمــٓمٗمك ومجٞمــع اًمّمــح٥م واًمٕمــؽمِ 

 
  طمــ٤مئزينصمــؿ اًمّمــالة ُمــع اًمتســٚمٞمؿ 

 

ــل ُمــع إصــح٤مب واًمٕمــؽمِ   قمــغم اًمٜمب
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 وقمغم اجلٛمٞمع صالة واًمسـالم زيمـك

 

ــػمِ  ــؾ واًمس ــؿ ذم اًمٗمْم ــ٤مسمٕملم هل  واًمت

 
 

 : ٦ماعمخٓمقـم وإًمٞمؽ صقرة همالف اعمخٓمقـم٦م واًمّمٗمح٦م إومم ُمـ

 
واًمٙمت٤مب ظمٓمف سم٘مٚمٛمف اًمقاضح ؿمٞمخٜم٤م اًمسٞمد أمحد سمـ قمبداهلل 

وهق ُمتقومر ذم ُمٙمتب٤مت شمريؿ وإًمٞمؽ ، سمـ قمكم اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ ا

 صقرة همالومف :
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 انرؼطٌف تكراب (4)
 انشايف يٕاضز انشٓس

 ُمٓمٚمٕمٝم٤م : ]ُمـ اًمٓمقيؾ[ هذا اًمٙمت٤مب هق ذح ًم٘مّمٞمدة         

 ؾمــالم ريب يمـــٜمنم اعمســؽ ُمٜمتـــنم

 

ـــ طمـــرض ــدو وُم ـــ سم ــ٤مب ُم  إطمٞمب

 
 ىمٚمبـل اعمٝمــٞمؿ ذم إطمبـ٤مب ذم ظمٓمــر

 

 وُمـــ حلــ٤مظ اًمْمــب٤م واًمّمــٞمد ذم همــرر

 
ــدر ــ٤مر واًم٘م  ؿمــقىمل إمم طمــبٝمؿ واًمٜم

 

 وإـمـالل ُمــ أصمـروُم٤م طمقى اًمرؾمؿ 

 
 دمٜمــق اًم٘مٚمــقب ....سهــ٤م سمٕمـــال

 

 ُمقاـمـ اًم٘مدس وإوـمـ٤من و.....ــر

 
 ىمد ؿمجتٜمل ؿمجقن اهلل ُمع هـدىو

 

ـــرض ــقار واًمٜم ــ٤مه٩م إٟم  سمّمــٗمحٝم٤م اًمب

 
ومٞم٘مقل ومٞمف : اعمقرد إول يمذا  أىمس٤مممم إذطمف هل٤م  ىمد ىمسٛمٝم٤م أصمٜم٤مءو

 .هن٤ميتٝم٤مطمتك ي٠ميت إمم ، وإًمٞمؽ صقرة ٙمذا هوصمؿ اعمقرد اًمث٤مين 
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 انرؼطٌف تكراب (5)
 ( ػقٕز انٕشاذ يف صفح ػقس انُكاذ) 
٤مف ـذم مخس صٗمح٤مت ضٛمـ  ٤مُمٞمع ُمٙمتب٦م إطم٘مشم٘مع اعمخٓمقـم٦م 

سمخط واضح أوهل٤م )سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ، احلٛمد ، ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت 

هلل ، وصغم اهلل قمغم أومْمؾ اعمخٚمقىملم حمٛمد وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ 

خمتٍمان ذم صٗم٦م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ، ومٝمذان ومّمالن ... أمجٕملم ، وسمٕمد 

 اهلل سمف يِّا ، قم٘مقد اًمقؿم٤مح ذم صٗم٦م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح  ٞمتفوأرى أين ؾمٛما 

 وإًمٞمؽ صقرة اعمخٓمقـم٦م : .اًمٜمٗمع آُملم
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 ) سلرصط يف انُكاذ ( انرؼطٌف تكراب (6)
شم٘مع اعمخٓمقـم٦م ذم قمنم صٗمح٤مت ضٛمـ  ٤مُمٞمع ُمٙمتب٦م            

٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمخط واضح أوهل٤م )سمسؿ اهلل اًمرمحـ ـإطم٘م

اًمرطمٞمؿ ، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ ، وسمٕمد 

ومٝمذا خمتٍم ذم اًمٜمٙم٤مح ًمٚمِمٞمخ اًمٙمبػم اًمٗمرد اًمٖمقث اًمٕم٤مرف سم٤مهلل 

سمـ اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ اشمٕم٤ممم اًمسٞمد اًمنميػ قمكم سمـ أيب سمٙمر 

ىمبؾ اًمٕم٘مد وهل  اًمس٘م٤مف سم٤مقمٚمقي ريض اهلل قمٜمف ، يستح٥م اخلٓمب٦م

احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمسٜمٙمٗمٞمف وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م وؾمٞمئ٤مت 

  آظمر اًمٙمت٤مب.. إمم أقمامًمٜم٤م ...

ضٛمـ بع ومم٤م يٜمبٖمل اإلؿم٤مرة إًمٞمف أنا هذا اعمختٍم ىمد ـمُ 

 أرسمٕم٦م يمت٥م هل :ُمـ ي شمٙمقن ) ٛمقع ذم أطمٙم٤مم اًمٜمٙم٤مح( واًمذ

 ُمتـ اًمٕمدة واًمسالح ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد سم٤مومْمؾ. -0

ًمٚمٕمالُم٦م قمبداهلل سمـ ذح ُمتـ اًمٕمدة واًمسالح ُمِمٙم٤مة اعمّمب٤مح  -5

قمٛمر سم٤مخمرُم٦م ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمسٞمد حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ قمٚمٞمف 

 ك )اًمٜم٘مقل اًمّمح٤مح(.واعمسٛما 
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  خمتٍم اًمٜمٙم٤مح ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران. -9

 اعمٗمت٤مح ًمب٤مب اًمٜمٙم٤مح ًمٚمسٞمد حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سمـ طمٗمٞمظ. -4

 :ُمـ اًمٙمت٤مب وإًمٞمؽ صقرة اعمخٓمقـم٦م 

 

 
 يؼاضج اذلساٌح)انرؼطٌف تكراب  (7)

  (إىل شٔق شٓس خًُ مثطاخ ادلؼايالخ يف انُٓاٌح
ُمٚمٞمئ٦م يمت٥م اًمِمٞمخ قمكم رمحف اهلل يمت٤مسمف اعمٛمتع هذا سمٛم٘مدُم٦م 

وُمِمحقٟم٦م سمتقطمٞمده خل٤مًم٘مف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم وم٘م٤مل : )سمسؿ اهلل اًمرمحـ 

اعمتٕم٤مل ، اًمرطمٞمؿ وسمف ٟمستٕملم ، احلٛمد هلل اًمٕمٔمٞمؿ اجلٚمٞمؾ اًمٙمبػم 

 اعمٜمٗمرد سمٙمامل اًمتٜمزيف واًمت٘مديس قمـ يمؾ ٟم٘مص وشمٖمػم وزوال ،
د سمبديع اجلالل واجلامل واًمٙمامل ، اخل٤مًمؼ اعمبدع ، واًمّم٤مٟمع اعمتقطم  



 ( 046) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

اًمذي اظمؽمع سمٙمامل ىمدرشمف قمغم وومؼ قمٚمٛمف وختّمٞمص أززم  اعمخؽمع ،

إرادشمف مجٞمع همرائ٥م أٟمقاع ُمٕمجب٤مت اعمبتدقم٤مت ، وأسمدع سمبديع طمٙمٛمتف 

وؾم٤مسمؼ ىمديؿ ُمِمٞمئتف وقمٚمٛمف سمج٤مُمع رضوري٤مت أضمٜم٤مس أٟمقاع 

ذرائع سمدائع ، وُمت٘مـ صٜمٕمف ، اعمخؽمقم٤مت ، وأشم٘مـ سمٛمحٙمؿ ومٕمٚمف 

وأٟمقار ؿمٛمقس ، تف ىمٞمقُمٞم وأىم٤مم سم٠مسارقمج٤مئ٥م رشم٥م اعمّمٜمققم٤مت ، 

، طمٞم٤مة ذات صٛمديتف مجٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت ، وأدام سمٛمدد دوام ديٛمقُمٞمتف 

وومٞمض سمح٤مر أسار سُمديتف وضمقد يمؾ اعمقضمقدات ، وضمٕمؾ 

مجٞمع ، وسمديع صٜمٕمتف ، سمٚمٓمٞمػ طمٙمٛمتف ، ٧م قمٔمٛمتف ؾمبح٤مٟمف ضمٚما 

، وشمب٤مقمد أٟمقاقمٝم٤م ، واظمتالف رضوهب٤م ، أضمٜم٤مؾمٝم٤م ُمع شمٜمقع قمقاعمٝم٤م 

وشمِمت٧م ُمتٗمرىم٤مت آطم٤مد أومراد ُمراشمبٝم٤م ، ويمثرة ، وشمب٤ميـ أصٜم٤مومٝم٤م 

 ُمٔم٤مهرَ  ،وشمسٗمؾ دريم٤مهت٤م ، وقمٚمق درضم٤مهت٤م ، وشمٗم٤موت رشمبٝم٤م ، ؿمٕمبٝم٤م 

، وضمالل ًمٓمٗمف وقمدًمف وومْمٚمف ، ؾمبح٤من ُمـ أوضمد إؿمٞم٤مء  ًم٘مٝمره

ًٓ سم٘مدرشمف ومْماًل   سمال ٟم٘مص وٓ يمدر،... إمم أن ىم٤مل : وىمد  وقمد

 وإٟمٛمقذج، ػ اؾمتخرت اهلل شمٕم٤ممم ذم شمسٛمٞم٦م هذا اجلزء اًمنمي
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ٝمد ضمٜمل صمٛمرات اعمٕم٤مُمالت ذم اًمٚمٓمٞمػ سمٛمٕم٤مرج اهلداي٦م إمم ذوق ؿم

 ....اًمٜمٝم٤مي٦م 

وىمد اؿمتٛمؾ  ٛمٚمف وشمٗمّمٞمٚمف ويمٚمٞمف وضمزئٞمف قمغم ظمٓمب٦م يم٤مُمٚم٦م 

ذم آؾمتٖمٗم٤مر سمٛم٘مدُم٦م ُٓمٕم٦م ، وىمّم٤مئد ذيٗم٦م ضم٤مُمٕم٦م ، وظم٤ممت٦م 

ذم ومْمؾ  وظم٤ممت٦م اخل٤ممت٦م، ظمتٛمٝم٤م سم٘مّمٞمدة أيب ُمديـ ؿمٕمٞم٥م اعمٖمريب 

 .اًمّمالة قمغم اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
واًمٙمت٤مب ُمٓمبقع ذم اعمٓمبٕم٦م اعمٍمي٦م سم٤مٕزهر قمغم ٟمٗم٘م٦م اًمسٞمد 

أيب سمٙمر سمـ طمسلم اًمٙم٤مف وٟمٗم٘م٦م اًمس٤مدة آل اًمٙم٤مف سمؽميؿ ، وي٘مع ذم 

، ومت٧م ُم٘م٤مسمٚمتف ؾمٜم٦م  ؾمؿ(08سم٤محلجؿ اعمتقؾمط )( صٗمح٦م 598)

سمٛمِم٤مريم٦م اًمسٞمد  هـ قمغم يد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمقض سم٤مومْمؾ0940

صقرة همالف اًمٙمت٤مب واًمّمٗمح٦م  وإًمٞمؽ زيـ سمـ أمحد سمـ ضمٜمٞمد.

 : اًمٜمسختلم اعمخٓمقـمتلم إومم ُمـ
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 انرؼطٌف تكراب  (8)
 (  يكاذثح نثاصًٓ )

اعمٙم٤مشمب٦م ُمقضمٝم٦م ًمٚمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ 

صٗمح٦م ضٛمـ  ةقمبداًمرمحـ سم٤مصٝمل ، وشم٘مع اعمخٓمقـم٦م ذم شمسع قمنم

 ٤مُمٞمع ُمٙمتب٦م إطم٘م٤مف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت سمخط واضح أوهل٤م )سمسؿ اهلل 

اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ، احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ، وسمٗمْمٚمف 

شمستٜمزل اًمؼميم٤مت ، اًمذي سم٘مدرشمف ُمٚمؽ إرضلم واًمسٛمقات وُم٤م 

ومٞمٝمـ ُمـ ُمٚمؽ وآدُمل  وطمٞمقاٟم٤مت وؿمجر وطمجر ومج٤مدات ، وىم٣م 

ق سملم ـىم٤مت ، وم٤مٟمتزع اًمقًمد ُمـ اًمقاًمد ، وومسم٤مًمٗمٜم٤مء قمغم مجٞمع اعمخٚمق را

إسمٜم٤مء وإُمٝم٤مت ، وإطمب٦م وإطمب٤مب وصٗمقة إصح٤مب ، ي٤م هل٤م 

ُمـ ضُمرقم٦م ُم٤م أُمره٤م قمغم اًمٓمب٤مع وأومْمٕمٝم٤م ، ومسبح٤من ُمـ طمتؿ ىمْم٤مه 

 :وصقرة همالومٝم٤موإًمٞمؽ صقرة اعمخٓمقـم٦م  سم٤مًمٗمٜم٤مء قمغم اخلٚمٞم٘م٦م....(
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 تكراب انرؼطٌف (9)
 أتً تكطرلًٕع ٔصاٌا ػهً تٍ 

ر وُمتداول سملم ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ واعمٝمتٛملم وي٘مـع ذم ّمقا ٙمت٤مب ُمُ اًم

( صٗمح٤مت سم٤محلجؿ اعمتقؾمط ، ي٘مقل اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمـف ذم 018)

احلٛمـد هلل آًمـف ، )سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ، وسمـف ٟمسـتٕملم ُم٘مدُمتف : 

اًمقاطمد آطمد اعم٤مضمـد اعم٘مّمقد ، واًمّمٛمد ، واًمرب اعمٕمٛمقد  ،  اعمٕمبقد

اًمٗمْمـؾ واًمٙمـرم واجلـقد ،  ياًمـقدود ، ذاعمٖمٜمل اًمٖمٜمل  ، ٛمقدٛمحـاًم

، رور ـوسم٘مبْمـتف شمّمـ٤مريػ اخلٞمـقر واًمِمـ، ٦م آُمـقر اًمذي سمٞمده أزُما 

٥م اًم٘مٚمـقب وُمثبتٝمـ٤م  اًمٕمب٤مد وٟمٗم٤مذ يمؾ ُم٘مت٣م وُم٘مدور ، ُم٘مٚم  يصٟمقاو

ظمـرج اًمقضمـقد ُمــ اًمٕمـدم أ. ؾمبح٤من ُمــ وإؿمب٤محوحمل آرواح 

 ًمٞمـفإ سمف ىٝمتدـويُ ، ًمٞمدل سمف قمٚمٞمف ؛ قمغم همػم ُمث٤مل شم٘مدم  وأسمدقمفوومٓمره 

٤م ومٞمف قمـغم ضمزيـؾ ٤م ُمب٤مريمً ا ـمٞمبً ا يمثػمً أمحده محدً ، ًمٞمف إ ٦ماهلداي ا، ويرومع ذ

اهلل إٓ إًمـف  ٓ وأؿمٝمد أن، ٓئف وٟمٕمامئف آوقمغم ضمٚمٞمؾ  ، ٟمٕم٤مُمفإف وئقمٓم٤م

واعمتٗمـرد سمٕمٔمـٞمؿ يمٜمـف ، اعمتقطمـد سمبـديع يمامًمـف ؛ ذيؽ ًمـف  وطمده ٓ

اعمٜمــزه اعم٘مــدس قمـــ اًمٜم٘مــ٤مئض ، وقمٔمــٞمؿ ضمــالل ومج٤مًمــف ، يمؼمي٤مئــف 

وؾمــامت اعمخٚمقىمــ٤مت ذم اًمــذات ،  وأومــ٤مت واًمتٖمــػم  ،  وإطمــداث
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، صـٗمك قمبـده ورؾمـقًمف إ احمٛمـدً  ؿمٝمد أنا أو، واًمّمٗم٤مت  وإؾمامء

، ات  دهمٛمـرت اعمقضمـق لاًمتـ، ورمحتف اًمٙمـؼمى ، ورؾمقًمف اعمّمٓمٗمك 

صـ٤مطم٥م ، ات واًمسـٛمق وإرض٧م قمـقامل اعمٚمـؽ واعمٚمٙمـقت وقمٛما 

واًمٗمْمـؾ ، واًمٚمـقاء اعمٕم٘مـقد ، واحلـقض اعمـقرود ، اعم٘م٤مم اعمحٛمـقد 

زواضمـف أو، صـح٤مسمف وؾمـٚمؿ أًمـف وآصـغم اهلل قمٚمٞمـف وقمـغم  د ،اعمِمٝمق

ًمـػمد ؿمـٝمد  - وشمـ٤مَق ، وؿمـ٤مق ؿمـ٤مئؼ ، ؼ سم٤مرق وقمؽمشمف وذريتف ُم٤م شم٠مًما 

 ، ؿمـٕمر ٝمد اعمحب٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اخل٤مصـ٦م ذائـؼؿموذاق ، شم٤مئؼ  -اًمقصقل 

   :]ُمـ اًمٓمقيؾ[ 

ــ ــقى وضــ٤مَق إذا قمٛما ــ٤م٤مىمُ ٜمَ ظِم  ٧م اًمبٚم  ٝم

 

 

ــ٤مدِ  ــِؼ  ومٜم ــػم اخلٚم ــدُ يَ  سمخ ــ٤مب  و اٟمٗمراضمٝم

 
 ٝم٤مـصمــقد همـٛمـقد أطمــحمٛمـــد اعمحٛم

 

ــيُ  ــرَ اًمقَ  ذو لٜمج  ــ ٤مِت ـَم ــ٤م ـْ ُِم  ورـم٤مهت

 
 قمٚمٞمـــف صـــالة اهلل صمـــؿ ؾمــــــالُمف

 

ـــع أ ـــح٥م وُم ـــ٤مأل واًمّم  م هب٤مهت

 
ي٤مي إأوصٞمؽ و -ووم٘مؽ اهلل شمقومٞمؼ اًمّم٤محللم  -ٜمل سمُ  ٤موسمٕمد ي       

ُمره اواُمتث٤مل أو، ومجٞمع آظمقان اعمحبلم ذم اهلل سمت٘مقى اهلل وـم٤مقمتف 

،  ـمٝمرواًمٗمخر إإيمؼم ، اًمٙمٜمز  وم٤مًمت٘مقى هق؛ واضمتٜم٤مب ُمٜم٤مهٞمف 

، ذم اعمٜمزًملم إمحر ، سمف ؾمٕم٤مدة اًمداريـ ، واًمٗمخر إقمٔمؿ اًمٙمؼمي٧م و
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ٗم٦م قموسمف ُمْم٤م، ٛمرات ـؾمب٤مب وُم٘مدُم٤مت وقمالُم٤مت وصمأوًمف 

ومٕمٚمٞمؽ  ، يمؼم ذم اجلٜم٤متواًمٗمقز إ، ورومع اًمدرضم٤مت  ، ٤متـاحلسٜم

وأصؾ ، وم٠مؾم٤مس سمٜم٤مئف ؛ سمٕمالُم٤مشمف وصمٛمراشمف  رشمٔمٗم، ؾمب٤مسمف وُم٘مدُم٤مشمف ٠مسم

اًمذي يثٛمر ، واًمٜمقر اًمس٤مـمع ، اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ، طمٙم٤مُمف أومروقمف و

قمغم شمٚمؽ  وٟمٕمؿ اعمٕملم،  طمقالإ لظمالق وؾمٜماعم٘م٤مُم٤مت وإ

وم٤مت واعمٗم٤مؾمد ىمقة ضداده٤م ُمـ أأوقمغم رومع ، اًمقؾم٤مئؾ واعم٘م٤مصد 

واخلٚمقة اًمّم٤مومٞم٦م سمنموـمٝم٤م  ٦م ،ورومع اهلٛم٦م ُمع اًمٕمزًم٦م اًمٙم٤مُمٚم، اًمٕمزم 

وُمراُمٝم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م هذه مجؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ، ريم٤مهن٤م اًمِم٤مومٞم٦م أو، اًمقاومٞم٦م 

 : ]ُمـ اًمٓمقيؾ[ ؿمٕمر، و ٛمع ُمتٗمرىم٤مهت٤م 

ــزائؿ         ــ٠ميت اًمٕم ــزم شم ــؾ اًمٕم ــدر أه ــغم ىم  قم
 

 

ــــــوشم   ٤مرمــــــم اعمٙمارـاًمٙمــــدر ــــــل قمــــغم ىمَ ـ٠مشم

 

 

 

 همػمه ]ُمـ اًمٓمقيؾ أيًْم٤م[ :

ـــ ـــزمُ  كُمت ـــ٤م واًمٕم ـــدرك اًمٕمٚمٞم ـــ٤مرد       شم  سم
 

 

 ُح ـٜمجـــــيُ  ؿَ ـزائـــــزم اًمٕمـاًمٕمــــ ٤مردُ ــــــؾ سمـوهــــ 
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، ظمالص وصدق اإل،  تّمحٞمح اًمٜمٞم٦مسمقمٚمٞمؽ  ؛ لٜمسمُ  ي٤م

ُمـ اًمٕمٚمقم  ءيّمح ر ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتل ٓ، وؾمالُم٦م اًمٓمقي٦م 

مم إاًمت٘مرب  ءيٜمقي سمذًمؽ اًمٌم نْ أوهل ؛ هب٤م  ٓإقمامل واًمٕمب٤مدات وإ

و أ ءً رضم٤م؛ ا ًمرض٤مه وىمّمدً ، ًمقضمٝمف  ريد اسمتٖم٤مءً أُ ذا ُم٤م إو، اهلل شمٕم٤ممم 

، اًمرضم٤مل  أو همػمه قمغم طمس٥م شمٗم٤موت هٞمب٦مً  ٤م أوو طمبً أ طمٞم٤مءً و أ ٤مظمقومً 

ٜمل قمٚمٞمؽ سمُ  ي٤م .ُم٘م٤مصدهؿ ، ورومٞمعوقمٚمق قمزائٛمٝمؿ ، وقمٔمؿ  ٛمٝمؿ 

 ....ريم٤مهن٤م .أسمنموـمٝم٤م و ٦مسم٤مًمتقسم

صمؿ شمٙمٚمؿ سمقص٤مي٤م قمٔم٤مم ذم طمٗمظ اًمقىم٧م وشمرشمٞمبف ، وُمالزُم٦م  

 اًمذيمر ، و ٤مًمس٦م اًمّم٤محللم وزي٤مرهتؿ ، إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمقص٤مي٤م.

٦م اًمّم٤مدىم٦م اعمخٚمّم٦م هلل شمب٤مرك ـصمؿ شمٙمٚمؿ قمـ رضورة اًمٜمٞم 

ُمٜمٝم٤م ٟمٞم٤مت ـمٚم٥م ؛ ستحب٦م ُٕمقر قمدة قمغم ٟمٞم٤مت ُمُ  جوشمٕم٤ممم ، ومٕمرا 

 .(0)....إمم همػم ذًمؽإُمقال واًمٕم٘م٤مر اًمٕمٚمؿ ، وٟمٞم٤مت اًمزواج ،  وٟمٞم٤مت

 صمؿ شمٙمٚمؿ قمـ ظمّمقصٞم٤مت سمٕمض اًمٙمت٥م ؛ ومٛمـ ذًمؽ :

                                                           

قمكم ٟمٗمع اهلل سمف ُمـ يمت٤مسمف ) ٛمقع وص٤مي٤م اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب  ضمـٛمـع سمٕمْمٝمؿ ٟمٞم٤مت اًمِمٞمخ( (0

سمٙمر( ذم يمت٤مب ُمست٘مؾ ومقضم٥م اًمتٜمبٞمف قمغم ذًمؽ ؛ ومٚمٞمس ًمٚمِمٞمـخ قمكم سمـ أيب سمٙمر قمٚمٞمف رمحـ٦م 

 .اهلل يمت٤مب ُمست٘مؾ سم٤مؾمؿ )اًمٜمٞم٤مت(



 ( 053) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 ٛمقم اًمٖمٗمٚم٦م.ُمـ ؾُم  ييمت٥م اًمٖمزازم شُمداو 

  ٘مؼ آشمب٤مع ًمٚمسٜم٦م ذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر.يمت٥م اًمٜمقوي حُت 

   ـ اًمٔمـ ذم اًمس٤مدة اًمّمقومٞم٦م.يمت٥م اًمٞم٤مومٕمل شُمـحس 

  ؾمٚمقيمٝمؿ.رؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي ومٞمٝم٤م ُمبٜمك ـمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م وىمقاقمد 

 ًٓ اجلٝم٤مد ومْمؾ اًمٕمٚمؿ ، وختٚمٗم٦م ؛ ُمٜمٝم٤م ذم ـ ُمصمؿ ذيمر ومّمق

ًمٙمت٤مب او، وظمتؿ يمت٤مسمف سم٤مًمتٕمريػ سمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م.  واعمج٤مهدة

وُمتداول سملم ـمالب اًمٕمٚمؿ [ 0291سم٤معمٙمتب٦م احلرضُمٞم٦م سمرىمؿ ]ُمّمقر 

 : همالوم٦مإًمٞمؽ صقرة و

  

 



 ( 054) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

  األمنٕشج انهطٍف يف (89)
 األػظى يُاقة انغٕز األؼراش

 انفقٍّ ادلقسو زلًس تٍ ػهً تاػهٕي زفني ذطتح ذطٌى
( 50هذا اًمٙمت٤مب ُمٓمبقع ذم هن٤مي٦م )اًمؼمىم٦م اعمِمٞم٘م٦م( وُيتقي قمغم )         

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ، وسمف ٟمستٕملم ، صٗمح٦م ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتف : )

احلٛمد هلل اعمٜمٗمرد سم٤مًمتٜمزيف واًمٙمامل ، اعمتقطمد سم٤مجلالل واجلامل ، ذم إسمد 

زال ، ذي اًمٗمْمؾ واًمٜمقال ، اعمٜمٕمؿ قمغم اًمٕم٤مُم٦م سمقضمقد اخل٤مص٦م وأزل أ

أوزم إطمقال ، وقمٔمٞمؿ اعمقاه٥م واعم٘م٤مُم٤مت اًمٕمقال ، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف 

إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل ، وأؿمٝمد أنا حمٛمًدا قمبده 

ورؾمقًمف اعمّمٓمٗمك اعمٗمْم٤مل ، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم أصح٤مسمف وقمؽمشمف 

د ، ومٝمذا خمتٍم ًمٓمٞمػ ، ذم اإلؿم٤مر إمم أٟمٛمقذج ذيػ ، وأل. أُم٤م سمٕم

س اهلل  ُمـ ُمٜم٤مىم٥م اًمٗم٘مٞمف اعمح٘مؼ اًمرسم٤مين اعمريب حمٛمد سمـ قمكم قمٚمقي ىمدا

ر رضُيف ، وٟمٗمٕمٜم٤م سمف آُملم(.  روطمف ، وٟمقا

 ذم رؾم٤مئؾ ؾمٞمدٟم٤م اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم إمم اًمِمٞمخ اًمٙمبػم صمؿ ذيمر ومّماًل         

ذيمر اعمدومقن سم٤مًمِمحر ، وأردومف سمٗمّمؾ ذم هـ( 018)ت ؾمٕمد سمـ قمكم 
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 ذم رؾم٤مًم٦م ؾمٞمدٟم٤م مجٚم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ شمٚمؽ اعمراؾمالت ، صمؿ قم٘مد ومّماًل 

م إمم اًمقزم ؾمٗمٞم٤من اًمٞمٛمٜمل  .اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدا

 ؛ لم ذم ؾمٜمد ظمرىم٦م اًمتّمقف وذيمر هل٤م ـمري٘مصمؿ ذيمر ومّماًل 

إومم ـمري٘مف سمقاؾمٓم٦م آسم٤مئف ُمـ أهؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل ؛ إذ أظمذ يمٌؾ قمـ 

ه طمتك اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ، واًمٓمري٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ واًمد

 ذم ومْمؾ ىمؼم اًمٗم٘مٞمف صمؿ ذيمر ومّماًل اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ اعم٘مٕمد اعمٖمريب. 

ومف سمٗمّمؾ ذم ظمّم٤مئص اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم ، وأقم٘مبف سم٠مرسمٕم٦م درأاعم٘مدم ، و

 ذم ذيمر ومّمقل ٓ قمالىم٦م هل٤م سمؽممج٦م اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدم ، صمؿ ذيمر ومّماًل 

تٝمؿ ، وظمتؿ اًمٙمت٤مب سمٗمّمؾ ذم طمسـ اخلٚمؼ. وإًمٞمؽ اًمّم٤محللم وحمب

 صقرة همالف اًمٙمت٤مب :
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رمحف اهلل قمكم   اًمِمٞمُخ قذم  شمُ :  ضمحّ اهلل ٔفاج انشٍد ػهً

،  هـ032ؾمٜم٦م يقم إطمد ٓصمٜمتل قمنم ُمـ ؿمٝمر حمرم ، سمؽميؿ 

ضٛمـ ومـ ذم ُم٘مؼمة زٟمبؾ دُ و،  (0)ن ؾمٜم٦مقوؾمبٕمم ووم٤مشمف ؾمبع قوقمٛمره ي

٤مر  ي٘مع وىمؼمه  قمٛمر اعمحْم٤مر. ٛمفِ قمَ  إمم ضمقار ىمؼمِ اًمؽميٛمٞم٦م ، ُم٘مؼمة سمِما

 : قمٚمٞمف ؿم٤مهدة إًمٞمؽ صقرهت٤موحت٧م اًمس٘مٞمٗم٦م اعمِمٝمقرة سمؽميؿ ، 

 

 

 

 

 

 

 

 ًمٞمؽ ُم٤م يمت٥م قمغم ىمؼمه ُمٓمبققًم٤م ًمٞمسٝمؾ ىمراءشمف :إو

                                                           

 .(58( وأٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )515( وذح اًمٕمٞمٜمٞم٦م )500شم٤مريخ ؿمٜمبؾ )( (0
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اًمِمٞمخ اسمٜمف رصمك اإلُم٤مم اًمِمٞمخ قمكم رمحف اهلل يقم ووم٤مشمف وُمـ أؿمٝمر ُمـ 

 ل :٤م٘موم]ُمـ اًمٓمقيؾ[ قمبداًمرمحـ سمـ قمكم 

 رىمتـلوي٤م أؾمٗمل يـ٤م هلـػ ىمٚمبـل وطُم 

 

 (0)قاُه طمـؾا سمـلم احلقاصـؾِ َهـ ـْ قمغم ُمَ 

 سـٜمفِ ؾ احلسـ٤من سمحُ ك يمُ ٛمَ ؾَم  ـْ قمكم ُمَ  

 

ـْ  ـ ش  ـَمـ وأيمرم ُم  ح٤مب احلقاُمـؾِ اًمسا

 
 ًم٘مد وم٤مق ذم إوصـ٤مف ىمٚمًبـ٤م وىم٤مًمًبـ٤م

 

ــعَ  ــؾِ  مجٞم ــ٤مسم٘ملم إوائ ــٞمقخ اًمس  اًمِم

 
 فُ وا ًَمـرَ شَمـ ْؾ ومب٤مهلل ؿمقومقا اٟمّمـٗمقا َهـ

 

ــ ــؿَم ــُف ُِم ــؾ ًم ــذا أو ه ــبٞمًٝم٤م سم  صمؾِ اَم ــ ُُم

 
ــ ــدِ قَم ــل ُِم ــ٤ميت ًمٞمتٜم ــفُ ٧م  ىمَ ُم٧ُم طمٞم  بٚم

 

  سمٕمــد سمحــِر اعمســ٤مئؾِ  ؿمــٜمٞم٧ُم طمٞمــ٤مةً 

ــ٤مرٌب  ويمــؾ     ؾمــ١مال ذم اجلــقاب ُم٘م

 

ــ٤م رُ  ــ٤مل ي ــؿ ٟم ــده يم ــف قمٜم ــؾِ ًم  ب ٟم٤مئ

 قمجٞمـ٥م وسمرىمـ٦مٍ  ـْ ومٙمؿ ذم احلدائؼ ُمِ  

 

ــ٤مئؾِ  ــؿ ذم اًمرؾم ــؿ ذم وصــ٤مي٤مه ويم  ويم

 ُمٕمـ٤مٍن دىمٞم٘مـ٦مٍ  ـْ ويمؿ ذم اًمٗمْم٤مئؾ ُِمـ 

 

ــ ــؿ وَم ـــ ومٝم ــ٦ٍم قم ــؾِ  (5)دمٍ حُمجب  وظم٤مي

ـــف  ـــؽ أٟم ـــر ُيٜمبئ ـــف واًمٜمث  وُمٜمٔمقُم

 

ـــ٦م ـــٞمٍخ سم٤معمحب ـــؾ  ؿم ـــغم يم ـــؾِ  قم   ٟم٤مُم

 

                                                           

، أؾمٗمؾ ُمـ اًمِّة ، جتٛمع اًمثٗمؾ ـيمؾ رء ُم: وطمقصٚم٦م اإلٟمس٤من ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر : ( (0

 (.00/029اٟمٔمر ًمس٤من اًمٕمرب ). هق ُم٤م سملم اًمِّة إمم اًمٕم٤مٟم٦م: وىمٞمؾ 

 (.042اعمّمب٤مح اعمٜمػم ) .أي سمٕمٞمد اًمٗمٝمؿ :رضمؾ ومدم ( (5
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ــــــ ــــــآٍه وآٍه صُم ــــــرًرا ؿا وم  آٍه ُمٙم

 

 ي ه٤مدي اًم٘مٚمـقب اًمْمـقاًمؾِ دقمغم ؾمٞم

 
 ٤مك ضـٞمً ضَم وم٠مٟمقاره يم٤مٟمـ٧م ًمٜمـ٤م ذم اًمـد  

 

ــ٤م ــ٤م زسمٞمٜمً ــزٓزل (0)ويمٝمًٗم ــع اًم ــد وىم  قمٜم

 ٔمٚمـاًم سمٕمده وادي اسمــ راؿمـد ُمُ  ـْ وُمِ  

 

ـْ ومٞمــف ُمٖمٓمقؾمــقن ذم يمــؾا سم٤مـمــؾِ   وَُمــ

 اًل ٙمـبا قمٛمـك ُمُ وأُمسك مجٞمع اًم٘مٓمـر أ 

 

ــؾ ــؿ رب ه٤مئ ــف يم ــكم ومٞم ــ٧ٍم ظم  سمخب

ــ  ــل طَم ــ١مادُ زِ وىمٚمب ـٌ واًمٗم ــؿٌ  ي  ُمسٛمس

 

ــؾِ  ــؾ ٟم٤مطم ــ٘مؿ اًمٙم ــٍؾ ؾم ــؿ قمٚمٞم  سمجس

 
 سمٜمـ٤م وض٤مىم٧م قمٚمٞمٜمـ٤م إرُض سمـؾ زًمزًمـ٧م

 

ــ٤مدى ُمُ و ــد سوا سم٤مًمرواطمــؾِ ٟم ــ٤مٍد ىم  (5)ٜم

انكراب ذامتح   

ٛم٦م هذا اًمٙمت٤مب إٓ أن أمحد اهلل شمب٤مرك ـوٓ يسٕمٜمل ذم ظم٤مشم

 إي٤مه أن يرزىمٜمل طمسـ وشمٕم٤ممم أن سمٚمٖمٜمل إيمامل هذا اًمٙمت٤مب ، ؾم٤مئاًل 

ىمتداء سم٠موًمئؽ اًمرضم٤مل ؛ رضم٤مل اًمّمدق طمتك ٟمٙمقن ُمٕمٝمؿ ذم آ

اًمٗمردوس إقمغم ُمع اًمٜمبٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم 

 أوًمئؽ رومٞمً٘م٤م. ـَ ُس وطَم 

                                                           

 .(09/034. ًمس٤من اًمٕمرب )عُ ومْ اًمدا :  ـُ سمْ اًمزا  ((0

 (. 58أٟمس اًمس٤مًمٙملم ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمّم٤محللم )( (5



 ( 061) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ويرى ومٞمف ، ٛمـ ي٘مػ قمغم هذا اًمٙمت٤مب ـأـمٚم٥م ُم يمام

ُمٕمٚمقُم٤مت حتت٤مج إمم شمّمقي٥م أو إض٤موم٦م وٟمحق ذًمؽ أن ٓ يبخؾ قمكما 

 اًمٓمبٕم٤مت اًم٘م٤مدُم٦م سم٢مذن اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ف ذمًمتّمقيب؛ سم٤مًمتقاصؾ 

( أو قمؼم اًمِمبٙم٦م اًمٕمٜمٙمبقشمٞم٦م 11308892051900قمغم ضمقال )

 .(alwibinshehab@hotmail.comقمغم اإليٛمٞمؾ )

 وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف اًمٓمٞمبلم ، 

 وارض اًمٚمٝمؿ قمـ صح٤مسمتف إيمرُملم ،

 وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ ،  

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

  



 ( 060) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 يطاخغ انكراب ٔيصازضِ

 

/ اًمسٞمد قمبداًمرمحـ سمـ  يف ذـر بلدان حرضهوت إدام افقوت -1

دار اعمٜمٝم٤مج ، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  هـ(0982)ت قمبٞمداهلل اًمس٘م٤مف 

 م.5112 -هـ 0452،  0اًمسٕمقديـ٦م ، ط

إظالم افطافب افنبوه بقء هن هناؿب بعض أؾذاذ افسادة آل  -2

 ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ قمٚمقي سمـ أيب سمٙمر اًمٙم٤مف  /بلفقوه

 خمٓمقط. هـ(0405)ت 

ًمسٞمد زيـ سمـ قمبداهلل سمـ أيب سمٙمر اًمٙم٤مف اعمقًمقد ا/  اإلففات -3

هـ واعمتقرم سمٛمديٜم٦م ىمرد سم٠مٟمدوٟمٞمسٞم٤م ؾمٜم٦م 0903ؾمٜم٦م  سمؽميؿ

وهق ، ويتٙمقن ُمـ صمالصم٦م أضمزاء هـ. واًمٙمت٤مب خمٓمقط 0931

  .أٟمٞمس اًمٙم٤مفقمكم سمـ ُمٙمتب٦م اًمسٞمد ُمـ 

 سم٘مٚمؿ/ ٌم بارٌز هن أظالم افومنل  اإلهام ظمر بن ظع افسقاف ظ   -4

  .اًمسٞمد أيٛمـ قمبده حمٛمد قمبداًمرمحـ احلبٌم

قمبداهلل سمـ اًمسٞمد افسافكغ يف هناؿب افصاحلغ /  أىس   -5

 هـ )خمٓمقط(.340 قمبداًمرمحـ سمـ قمكم سم٤مه٤مرون اعمقًمقد ؾمٜم٦م



 ( 062) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

/ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ  برد افنعوم يف ىسب األىصار خطباء ترثم -6

)ُمـخٓمقط( سمخط ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٘مٞمف  قمبداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اخلٓمٞم٥م

 اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م.

/ اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب  اخلرؿة األىوقةافزؿة اداشوقة يف ذـر فباس  -7

هـ( 032سمٙمر اًمسٙمران سمـ اًمِمٞمخ قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف )ت 

ـمبع قمغم ٟمٗم٘م٦م اًمسٞمد قمكم سمـ قمبداًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ مجؾ اًمٚمٞمؾ 

 هـ .0948سم٤مقمٚمقي ذم ُمٍم ؾمٜم٦م 

/ قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ افزـة عاخلر هن هناؿب آل أيب ؿاشر  -8

 ؾمٝمؾ سم٤مىمِمػم )خمٓمقط(.

هـ( / حت٘مٞمؼ : 351/ أمحد سمـ قمبداهلل ؿمٜمبؾ ) تارثخ صنبل -9

،  5قمبداهلل سمـ حمٛمد احلبٌم ، ُمٙمتب٦م اإلرؿم٤مد ، صٜمٕم٤مء ، ط

 م.5118 -هـ 0450

/ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٓمٞم٥م  تارثخ افاشحر عأخبار افقرن افعارش -11

سم٤موم٘مٞمف ، حت٘مٞمؼ : قمبداهلل سمـ حمٛمد احلبٌم ، ُمٙمتب٦م اإلرؿم٤مد ، 

 هـ0403،  0صٜمٕم٤مء ،ط



 ( 063) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

د سمـ ـحٛمـقمبداهلل سمـ ُماًمسٞمد /  حلرضهوغتارثخ افاشعراء ا -11

  9( ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف ، اًمٓم٤مئػ ، طهـ0908 تطم٤مُمد اًمس٘م٤مف )

 هـ.0400، 

اًمسـٞمد قمٛمـر سمــ ؿمـٞمخٜم٤م ًمٚمٕمالُم٦م اًمٜمحقي / حفة األحباب ـت -12

،  0، ط ، سمـػموت هــ( دار احلـ٤موي0405قمٚمقي اًمٙمـ٤مف )ت 

 هـ.0459

ًمٚمٛمـ١مرخ /  تذـرة افباحث ادحتاط يف صئون عتـارثخ افربـاط -13

 هـ. 0411اًمٜمس٤مسم٦م اًمسٞمد قَمْبِداهلل سمـ طمسـ سمٚمٗم٘مٞمف اعمتقرم ؾمٜم٦م 

حمٛمد سمـ جهود ؾقهاء حرضهوت يف خدهة ادذهب افاشاؾعي /  -14

 هـ0491،  0أيب سمٙمر سمـ قمبداهلل سم٤مذي٥م ، دار اًمٗمتح ، إردن ، ط

اًمسٞمد قمٛمر سمـ ؿمٞمخٜم٤م ًمٚمٕمالُم٦م اًمٜمحقي /  اخلباثا يف افزعاثا -15

ؿمٞمخٜم٤م : ٟمجؾ اعم١مًمػ  ٕمٚمٞم٘م٤متهـ( شم0405قمٚمقي اًمٙم٤مف )ت 

،  ، سمػموت ، دار احل٤موي قمٞمدروس سمـ قمٛمر سمـ قمٚمقي اًمٙم٤مف

 هـ.  0455،  0ط



 ( 064) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ظوان افقرىغ افعارش عاحلادي خالصة اخلز ظن بعض أ -16

 ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م قمٛمر سمـ قمٚمقي سمـ أيب سمٙمر اًمٙم٤مف /ظؼ

،  0هـ( دار اعمٜمٝم٤مج ، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ، ط0405)ت 

 م.5115 -هـ 0459

/ احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ  افدر ادنظوم فذعي افعقول عاففهوم -17

 هـ.0450،  5هـ( ط0095قمٚمقي احلداد )ت 

سٞمدي ًم/  افدفول افقوثم يف ذـر يشء هن ظادات ترثم -18

سمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمبداهلل طم٤مُمد سمـ حمٛمد اًمسٞمد  يوؿمٞمخل واًمد

، شمريؿ ًمٚمدراؾم٤مت ، طمرضُمقت ، اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ، اًمديـ 

 م.5113هـ ، 0491اًمث٤مٟمٞم٦م ، اًمٓمبٕم٦م 

افدفول اداشر إػ ؾلك أشاىود االتصال باحلبوب افباشـر صـذ  -19

اهلل ظلوه عظذ آفـه ذعي اففلـل افاشـهر عصـحبه ذعي افقـدر 

،  ٌمـد اًمسٞمد أيب سمٙمر سمـ أمحد سمــ طمسـلم احلبـسٜمِ ًمٚمٛمُ /  افكبر

 م. 0338 -هـ 0400، 0، ط ، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م اعمٙمتب٦م اعمٙمٞم٦م



 ( 065) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

عأخــذ اإلجــازة عاإلفبــاس هــن افصــاحلغ  رحلــة األشــفار -21

عافعلامء األبرار هع ذـر ىزر هن هناؿبهم عتارثخ عؾاهتم عبعض 

أسمـقسمٙمر اشتطرادات ال ختلو هن اففائدة فطافبها عافراؽب ؾوها /

سمـ قمكم سمــ أيب سمٙمـر سمــ قمٛمـر سمــ قمـكم اسمــ ؿمـٝم٤مب اًمـديـ. ا

   )خمٓمقط(

اًمٕمالُمـ٦م  / رحلة األصواق افقوثة إػ هواضن افسـادة افعلوثـة -21

شمٕمٚمٞمؼ اًمسٞمد : قمبـداهلل ،  قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل سم٤ميمثػم اًمٙمٜمدي

هــ ، قمـغم 0920ُمٓمبٕم٦م اًمٕمٚمقم ، اسمـ حمٛمد سمـ طم٤مُمد اًمس٘م٤مف ، 

ٟمٗم٘م٦م اًمٗم٤مضـؾ ؾمـٕمٞمد حمٛمـد اخلِمـتل واًمٗم٤مضـؾ حمٛمـد قمبـداهلل 

 ُمقؾمك.

 قمبـداهلل ، أسمـق اًم٘مزويٜمـل يزيـد سمــ حمٛمـد/  هاجـه ابـن شنن -22

،  اًمٗمٙمـر دارقمبـداًمب٤مىمل ،  وم١ماد حٛمدـح٘مٞمؼ : ُمـهـ( شم582)ت 

 .سمػموت

جـازات عهناؿـب إرشح افصدعر بذـر بعض أحوال عشر ع -23

ادرسبل بافنور احلبوب افعالهة ظبدافرمحن بن حممد بـن حسـغ 



 ( 066) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

ًمٚمحبٞمـ٥م اًمٕمالُمـ٦م قمـكم سمــ قمبـداًمرمحـ سمــ حمٛمـد /  اداشهور

   .، طمرضُمقت دار إصقلهـ( 0944)ت  اعمِمٝمقر

 زيـ سمـ قمٚمقي احلبٌم أمحد سمـاًمسٞمد / رشح افعونوة -24

،  5دار اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ، ؾمقراسم٤مي٤م ، ط هـ(0044)ت 

 م.5114 -هـ 0452

صمس افظهرة يف ىسب أهل افبوت هن بني ظلوي ؾرعع  -25

اًمٕمالُم٦م / غ ظع ريض اهلل ظنهـاضمة افزهراء عأهر ادًهنـؾ

هـ( حت٘مٞمؼ : 0951)ت  قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ طمسلم اعمِمٝمقر

، ضمدة  اًمٜمس٤مسم٦م حمٛمد ضٞم٤مء ؿمٝم٤مب ، قم٤ممل اعمٕمروم٦مسٞمد اعمح٘مؼ اًم

 .م0304 -هـ 0414،  0)اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م( ط

 أسمق، اجلٕمٗمل  اًمبخ٤مري إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمدصحوح افبخاري /  -26

 اًمبٖم٤م ، دي٥م ُمّمٓمٗمكيمتقر داًمح٘مٞمؼ : ـهـ( شم520)ت  قمبداهلل

 م.0308 - هـ0418،  9اًمٞمامُم٦م ، سمػموت ، ط - يمثػم اسمـ دار



 ( 067) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

،  اًمٜمٞمس٤مسمقري اًم٘مِمػمي احلج٤مج سمـ /ُمسٚمؿ هسلمصحوح  -27

 ، دار قمبداًمب٤مىمل وم١ماد : حمٛمد هـ( حت٘مٞمؼ500 أسمقاحلسلم )ت

 سمػموت. ، اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء

بذـر ضرثق  ظقد افوواؿوت اجلوهرثة عشمط افعغ افذهبوة -28

افسادات افعلوثة عها هلم هن اإلشنادات افقوثة عها أثر ظن 

ٞمدروس سمـ قمٛمر د قمَ سٜمِ ٛمُ ـاًمبعلهم هن إجازات ععصوة / 

ح٘مٞمؼ : حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سم٤مذي٥م ، دار ـهـ( شم0904احلبٌم )

 م.5113  - هـ 0491،  0دار اًمٗمتح ، ط –اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة 

 قمٚمقي سمـ ـم٤مهر سمـ قمبداهلل احلداد. / ظقود اإلداس -29

افعقود اجلاهزة عافوظود افناجزة يف تـراجم بعـض افاشخصـوات  -31

/ًمِمٞمخٜم٤م اًمسٞمد قمبداًم٘م٤مدر سمـ قمبداًمرمحـ سمـ قمٛمر اجلٜمٞمد  افبارزة

  .هـ(0458)ت 

عدرر اجلامل افبدثع افبهي يف ذـر األئمة  ويؽرر افبهاء افل   -31

األجماد ، عافعلامء افعارؾغ افنقاد ، عاففقهاء ادززثن األشواد ، 

 هن بني افاشوخ بكي عبني افاشوخ جدثد عبني افاشوخ ظلوي



 ( 068) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

بني افاشوخ ظبداهلل بن افاشوخ أمحد بن ظوسى األرشاف 

حٛمد سمـ قمكم سمـ قمٚمقي ـث ُمُ /اعمحد   احلسونوغ ىفع اهلل هبم آهغ

 هـ.0412اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم٦م  هـ(301اخلرد )ت 

مجـع /  اففرائد اجلوهرثة هـجموع تـراجم افاشـجرة افعلوثــة -32

ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٜمسـ٤مسم٦م قمٛمـر سمــ قمٚمـقي سمــ أيب سمٙمـر وشمٕمٚمٞمؼ 

هـ( ، قمٜمل سمٓمبٕمف اًمسـٞمد قمـكم سمــ قمٛمـر سمــ 0405اًمٙم٤مف )ت 

 طمسلم اًمٙم٤مف.

ؾمـٕمٞمد قمـقض اًمِمـٞمخ /  رضهيـاففكر عافثقاؾة يف افتارثخ احلـ -33

،  5ُمٙمتب٦م شمريؿ احلديث٦م ، اًمـٞمٛمـ ، ط –سم٤موزير ، ُمٙمتب٦م اًمّم٤محلٞم٦م 

 م.5100 -هـ 0495

افكواـــب افدرثــة عافوواؿوــت افلًفًثــة جــاهع بعــض هناؿــب  -34

ــاث ــوثر ععص ــاخر عه ــةعهف ــة افعلوث ــاهر األئم ــٞمد /  ا هاش اًمس

قمٞمدروس سمـ طمسلم سمـ أمحـد سمــ قمٛمـر اًمٕمٞمـدروس ، اعمٓمبٕمـ٦م 

 .هـ0950اًمٗمٞمْمٞم٦م ، طمٞمدرأسم٤مد اهلٜمد ، 



 ( 069) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

،  حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي / فسان افعرب -35

 .0دار ص٤مدر ، سمػموت ، ط

)ضمن جمموظة ـتب يف محة هن زاعثة افتارثخ احلرضهي ـف -36

/اعم١مرخ قمبداهلل سمـ طمسـ سمٚمٗم٘مٞمف  حرضهوت(تارثخ عأىساب 

،  شمريؿ طمرضُمقت ،  0ط هـ( شمريؿ ًمٚمدراؾم٤مت ،0411)ت 

 م.5113 -هـ 0491اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ، 

ًمسـٞمد أيب ِمـٞمخٜم٤م اًم/  رهوتـفواهع افنور ىخبة هن أظـالم حلـ -37

، ُمٙمتبـ٦م دار طمٗمٔمـف اهلل  سمٙمر اًمٕمدين سمـ قمكم سمــ أيب سمٙمـر اعمِمـٝمقر

 ًمبٜم٤من. –، اًمٞمٛمـ  دار اعمٕم٤مزم -اعمٝم٤مضمر 

 احل٤ميمؿ قمبداهلل سمـ / حمٛمد افصحوحغ ظذ ادستدرك -38

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  اًمٙمت٥م دار هـ(412قمبداهلل )ت  اًمٜمٞمس٤مسمقري ، أسمق

 قمبد ُمّمٓمٗمك:  ، حت٘مٞمؼ 0م ، ط0331 – هـ0400سمػموت ، 

 قمٓم٤م. اًم٘م٤مدر
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/  آل أيب ظلوي ميف هناؿب افسادة افكرا ادؼع افرعي -39

اًمِمكم ، شمّمحٞمح : قمبده اسمـ اًمِمٞمخ احلبٞم٥م حمٛمد سمـ أيب سمٙمر 

 طمسـ إٟمب٤ميب إسمراهٞمؿ.

هعارج اهلداثة إػ ذعق صهد جني ثمرات ادعاهالت يف  -41

/ اًمِمٞمخ قمكم سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران سمـ اًمِمٞمخ افنهاثة

هـ( ـمبع قمغم ٟمٗم٘م٦م اًمسٞمد أيب 032قمبداًمرمحـ اًمس٘م٤مف )ت 

، سمقاؾمٓم٦م  سمٙمر سمـ طمسلم اًمٙم٤مف وٟمٗم٘م٦م اًمس٤مدة آل اًمٙم٤مف سمؽميؿ

 اعمٓمبٕم٦م اعمٍمي٦م سم٤مٕزهر سم٢مدارة حمٛمد حمٛمد قمبداًمٚمٓمٞمػ.

 قمٛمراًمِمٞمخ /  هعجم ادًففغ تراجم هصنفي افكتب افعربوة  -41

 ، سمػموت. دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب -٦م اعمثٜمك ـ، ُمٙمتب رض٤م يمح٤مًم٦م

هنهج اخلطوب افسثمي عهادته افتارخيوة يف ـتابه )اجلوهر  -42

يسٚمؿ قمبد اًمٜمقر ، شمريؿ ًمٚمدراؾم٤مت حٛمد ـاًمديمتقر ُم/  افاشفاف(

 هـ.0492،  0واًمٜمنم ، شمقزيع اعمٙمتب٦م احلرضُمٞم٦م ، ط
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 فٓطغ زلرٌٕاخ انكراب

 
 الموضوع

 

 الصفحة

 2 يقسيح انكراب

 8 وٟمسبف ٟمٗمع اهلل سمف اؾمؿ اًمِمٞمخ قمكم 

 0 ويمٜمٞمتف اًمِمٞمخ قمكم أم

 3 اًمبِم٤مرة سمقٓدة اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف وصالطمف

 3 شمسٛمٞمتفوٓدشمف و

 01 شمٜمبٞمف شمرسمقي 

 01 ٟمِم٠مشمف إسي٦م

 00 ٟمِم٠مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 00 رطمٚمتف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

 05 رطمٚمتف إمم احلرُملم

 05  : انشٍد ػهً شٍٕخيٍ 

 05 هـ( 042اًمسٞمد اجلٚمٞمؾ حمٛمد سمـ طمسـ مجؾ اًمٚمٞمؾ )ت 

 09 هـ( 005اًمسٞمد اجلٚمٞمؾ حمٛمد سمـ قمكم ُمقمم قمٞمديد )ت 
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 04 ىمبؾ اًمتقؾمع اًمٕمٛمراينصقرة ُمسجد ُمقمم قمٞمديد 

 02 (هـ028اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح ؾمٕمد سمـ قمكم ُُمدطَم٩م )ت 

 00 هـ( 000اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ أمحد سم٤مىمِمػم )ت 

 00 اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سم٤موزير

 08 هـ(000)ت  أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبداهلل سمـ ومْمؾ سم٤مومْمؾ

 08 (082) اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سم٤مهرُمز

 08 اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمكم سم٤مقمديٚم٦م

 00 هـ(090اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ُمسٕمقد سمـ ؾمٕمد سم٤مؿمٙمٞمؾ )ت 

 00  اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف سَمـْٕمٚمؿ

 00 اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م زيـ اًمديـ أسمقسمٙمر اًمٕمثامين

 03 : انشٍد ػهً ذاليٍصيٍ 

 03 هـ(003)ت  اًمسٞمد قمٛمر سمـ قمبداًمرمحـ ص٤مطم٥م احلٛمراء

 51 (304اًمسٞمد أسمقسمٙمر اًمٕمدين اسمـ قمبداهلل اًمٕمٞمدروس )ت 

 55 (هـ308إؾم٘مع )ت  اًمسٞمد حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ

 55 هـ(351)ت  ؿمٜمبؾاًمسٞمد اعم١مرخ أمحد سمـ قمبداهلل سمـ قمٚمقي 
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 55 هـ(319اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد سم٤م ضمرومٞمؾ اًمدوقمٜمل )ت 

 54 هـ(319)ت  اًمِمٞمخ اًمٗم٤مضؾ حمٛمد سمـ أمحد سم٤مومْمؾ

 52 هـ(310)ت  ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمبداهلل اًمٕمراىملاًمِمٞمخ 

 52 هـ(035)ت  اًمِمٞمخ اًمٗم٤مضؾ اًمقزم حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سم٤مىمِمػم

 50 هـ(319)ت  اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ سم٤مصٝمل

 58 : ثُاء انؼهًاء ػهٍّ

 50 اعمحْم٤مر اإلُم٤مم قمٛمر ُم٘مقًم٦م 

 50  ًمِمٞمخ ؾمٕمد سمـ قمكم ُُمدطم٩مُم٘مقًم٦م ا

 50 ذم اعمنمع اًمروي  اًمِمكم  وصػ 

 50 وصػ اعم١مرخ أمحد سمـ قمبداهلل ؿمٜمبؾ

 53  ث حمٛمد سمـ قمكم اخلردحد  ٛمُ ـاًم وصػ

 53 اإلُم٤مم قمبداهلل سمـ قمٚمقي احلداد وصػ

 53 اًمـُٛمسٜمِد قمٞمدروس سمـ قُمٛمر احلبٌم وصػ

 53  ُمٗمتل طمرضُمقت احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقروصػ 

 91 وصػ اًمٕمالُم٦م قمٚمقي سمـ ـم٤مهر احلداد
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 91 ُم١مًمػ شم٤مريخ اًمِمٕمراء احلرضُمٞملم وصػ 

 91 وصػ ُم١مًمػ اإلًمٗم٤مت

 
ُ
 91 : سذ تّ انشٍد ػهًمناشج يٍ انشؼط انصي ي

 91 ىمّمٞمدة اًمسٞمد قمبداهلل سمـ قمبداًمرمحـ سم٤مه٤مرون

 90 ىمّمٞمدة اًمسٞمد قمٛمر سمـ قمبداًمرمحـ )ص٤مطم٥م احلٛمراء(

 95 ىمّمٞمدة اعمحدث حمٛمد سمـ قمكم اخلرد

 99 اًمِمٞمخ قمكم وصػ اإلُم٤مم اًمٕمٞمدروس ٕظمٞمف

 99 اًمِمٞمخ قمكم ُمع ؿمٞمخف مجؾ اًمٚمٞمؾ حمٛمد سمـ طمسـ اعمُٕمٚم ؿ

 94 اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف واًم٘مٓمبٞم٦م

ـْ ِصَٗم٤مت اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف  92 ُِم

 92 قم٘مٞمدة اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف  

ـْ يمراُم٤مت اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف  90 ُم

٥م ذم يمت٤مب   93 شمٕم٤ممم اهللاًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف ُيرهم 

 40 قمالىم٦م اًمِمٞمخ قمكم سمٙمت٤مب إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ

 45 أؼطج اإلياو انشٍد ػهً َفغ اهلل تّ
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 45 هـ(359قمبداًمرمحـ سمـ قمكم )ت  -0

 49 شمرمج٦م إؾمت٤مذ أمحد سمـ قمبداهلل اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ

 42 هـ(315حمٛمد سمـ قمكم )ت  -5

 42 هـ(033قمٛمر سمـ قمكم )ت  -9

 42 هُبٞماـ٦م سمٜم٧م قمكم -4

 40 هـ(345سمـ قمكم )ت قمبداهلل  -2

 48 هـ(038قمٚمقي سمـ قمكم )ت  -0

 48 هـ(320طمسـ سمـ قمكم )ت  -8

 40 هـ(351أسمقسمٙمر سمـ قمكم )ت  -0

 40 قمٚمقي٦م سمٜم٧م قمكم -3

 43 رىمٞم٦م سمٜم٧م قمكم -01

 43 ُمريؿ سمٜم٧م قمكم -00

 43 قم٤مئِم٦م سمٜم٧م قمكم -05

 43 إذٕج انشٍد ػهً تٍ أتً تكط انؽكطاٌ

 21 ْـ(865اإلياو ػثساهلل انؼٍسضٔغ اتٍ أتً تكط انؽكطاٌ )خ 



 ( 077) ------------------------------------------اإلمام الشيخ علي بن أبي بكر السكران

 20 سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمرانسمـ قمبداهلل  أسمقسمٙمر اًمٕمدين -0

 20 سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران سمـ قمبداهلل ؿمٞمخ -5

 20 سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران قمبداهلل طمسلم سمـ -9

 20 سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران سمـ قمبداهلل قمٚمقي -4

 20 سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران سمـ قمبداهلل حمٛمد -2

 20 ْـ(869انشٍد أمحس تٍ أتً تكط انؽكطاٌ )خ 

 25 قم٘مٞمؾ سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران -0

 25 سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران حمٛمد ُم٘مٚم ػ -5

 25 قمٚمقي سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر اًمسٙمران -9

 29 إس اًمبدوي٦م ُمـ آل سم٤م قمٚمقي

 24 لـسمرٖمخ قمكم اًمـُمسجد اًمِمٞم

 20 خ قمكم اًمنمىملـُمسجد اًمِمٞم

 09 خ قمكم ـ٦م اًمِمٞمـزاوي

 00 خ قمكمـ٦م اًمِمٞمـقمامرة زاوي

 08 : د ػهًـح انشٍـػ يف ظأٌـٕنٕا انرسضٌـانؼهًاء انصٌٍ ذ
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 00 احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٚمقي اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ -2

 03 هـ (0452ت احلبٞم٥م قمٛمر سمـ أمحد اعمِمٝمقر اًم٘م٤ميض )  -5

 89 هـ(0411 تاحلبٞم٥م حمٛمد سمـ قمٚمقي اسمـ ؿمٝم٤مب ) -9

 82 هـ(0900)ت  احلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم اعمِمٝمقر -4

 88 هـ(0900قمٚمقي سمـ قمبداهلل اسمـ ؿمٝم٤مب )ت احلبٞم٥م  -2

 83 هـ(0940قمكم سمـ زيـ سمـ حمسـ اهل٤مدي )ت احلبٞم٥م  -0

 00 هـ(0944)ت  قمبداًمرمحـ اعمِمٝمقرقمكم سمـ اًمسٞمد  -8

 05 هـ(0951)ت  اعمِمٝمقرسمـ طمسلم قمبداًمرمحـ سمـ حمٛمد  -0

 04 (هـ0500 )تقمكم سمـ قمٞمدروس  اسمـ ؿمٝم٤مب بٞم٥م احل -3

 02 هـ(0588قمبداهلل اسمـ ؿمٝم٤مب )ت احلبٞم٥م ه٤مرون سمـ  -01

 00 هـ(0502 تاحلبٞم٥م قمبداهلل سمـ قمكم اسمـ ؿمٝم٤مب ) -00

 00 هـ(0500)ت  احلبٞم٥م قمبداًمرمحـ ص٤مطم٥م اًمبٓمٞمح٤مء -05

 31 هـ(0519احلبٞم٥م قمكم سمـ ؿمٞمخ اسمـ ؿمٝم٤مب )ت  -09

 35 ُمـ ُمزاي٤م زاوي٦م اًمِمٞمخ قمكم

 34 سمٞم٧م اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمٕمٜم٤م اهلل سمف
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 38 اهللظمط اًمِمٞمخ قمكم رمحف 

ـْ يمالم اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف  30 ُِم

 010 ٤مل سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦مـاًمِمٞمخ قمكم ووزن إقمٛم

 010 حّمٞمؾ اهلداي٦م قمٜمد اًمِمٞمخ قمكمـشم

 015 ٤مء اهللـاإلؿم٤مرة ذم أؾمٛم

 015 ٤مء اهلل احلسٜمكـأؾمٛم

ـْ وص٤مي٤م اًمِمٞمخ قمكم ٟمٗمع اهلل سمف  014 ُِم

 010 ٟمٞم ٤مت اًمتزوي٩م ًمٚمِمٞمخ قمكم رمحف اهلل

 005 انشٍد ػهً يؤنفاخ

 002 اًمؼَمىَم٦م اعمِمٞم٘م٦م ذم ذيمر ًمب٤مس اخلرىم٦م إٟمٞم٘م٦م -0

 003 ٕمد سمـ قمكمـٛمدهش اًمبٝمل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِمٞمخ ؾمـاًمدر اًم -5

 054 خ قمكمـقان اًمِمٞمـدي -9

 099 ٤مه )ُمقارد اًمِمٝمد اًمِم٤مذم(ـىمّمٞمدشمف اعمسٛما  -4

 094 ٙم٤محـ٤مح ذم صٗم٦م قم٘مد اًمٜمـقم٘مقد اًمقؿم -2

 092 ٙم٤محـختٍم ذم اًمٜمـُمُ  -0
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 090 ..ُمٕم٤مرج اهلداي٦م إمم ذوق ؿمٝمد ضمٜمل صمٛمرات اعمٕم٤مُمالت  -8

 093 ٦م ًمب٤مصٝملـُمٙم٤مشمب -0

 041 ٙمرـ٤م قمكم سمـ أيب سمـجٛمقع وص٤ميـُم -3

 042 إٟمٛمقذج اًمٚمٓمٞمػ ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٖمقث إؾمت٤مذ إقمٔمؿ -01

 048 ضمحّ اهلل ٔفاج انشٍد ػهً

 043 ٛمـ سمـ قمكم يرصمل واًمدهـاًمِمٞمخ قمبداًمرطم

 021 ٛم٦م اًمٙمت٤مبـظم٤مشم

 025 اًمٙمت٤مب وُمّم٤مدرهُمراضمع 

 005 حتقي٤مت اًمٙمت٤مبـومٝمرس ُم
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